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PŘÍBĚHY V KORUNÁCH STROMŮ

 � Stromy se na nás dívají
Stromy byly na Zemi dávno před námi, lidmi. 
Umožnily lidem přežít, od pradávna byly ne-
nahraditelné, především pro jejich užitečnost 
a  ochranu, kterou nám poskytují. Naši dávní 
předci považovali stromy za sídla bohů. I dnes 
si všichni uvědomujeme, jak moc nám pomá-
hají – ozdravují ovzduší, udržují vláhu, brá-
ní větru a zásadně dotvářejí krajinu. Jsou do-
movem mnoha druhů živočichů, svou krásou 
a  majestátností příjemně působí na  člověka. 
Díky jejich dlouhověkosti mohou provázet řa-
du lidských pokolení. Za to všechno si stromy 
zasluhují naši pozornost, vděk a péči. 
Legislativně jsou chráněny všechny stromy, 
speciální kategorií jsou však “památné stro-
my”.  Jsou to mimořádně významné stromy, 
jejich skupiny nebo stromořadí. Vyhlašuje je 
orgán ochrany přírody. Za  památné stromy, 
jejich skupiny nebo stromořadí je možno pro-
hlásit dřeviny vynikající svým vzrůstem, vě-
kem, významné krajinné dominanty, zvlášť 
cenné introdukované dřeviny a v neposlední 
řadě dřeviny historicky cenné, které jsou pa-
mátníky historie, připomínají historické udá-
losti nebo jsou s  nimi spojeny různé pověsti 
a báje. Všechny památné stromy je zakázáno 
poškozovat, ničit a  rušit v  přirozeném vývo-

ji. Ošetřování těchto stromů se smí provádět 
pouze se souhlasem orgánu, který ochranu 
památného stromu vyhlásil. U  památných 
stromů je stanoveno ochranné pásmo, pokud 
je potřeba je zabezpečit před škodlivými vli-
vy z  okolí. Pokud není vyhlášeno, má každý 
strom základní ochranné pásmo ve tvaru kru-
hu o poloměru desetinásobku průměru kme-
ne měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tom-
to pásmu není dovolena žádná pro památný 
strom škodlivá činnost, například výstavba, 
terénní úpravy, odvodňování, chemizace. Pa-
mátné stromy jsou označeny tabulemi s ma-
lým státním znakem ČR. 
Všechny památné stromy jsou evidovány 
v Ústředním seznamu ochrany přírody, na Jin-
dřichohradecku je vyhlášeno 60 památných 
stromů, z toho přímo v Jindřichově Hradci ros-
te 14 takových stromů. Ne všechny památné 
stromy jsou však přístupné veřejnosti, neboť 
rostou v soukromých dvorech či zahradách. 
Proto, prosím, přijměte od příštího vydání Jind- 
řichohradeckého zpravodaje pozvání na  pu-
tování za  památnými stromy, nebo i  do  par-
ků a do míst, která jsou právě díky stromům 
unikátní.

Text a foto: Petra Šelepová

 � V Políkně byl revitalizován rybník Bezděkov
Na  konci roku 2021 byla dokončena revitali-
zace rybníku Bezděkov v místní části Políkno, 
která započala na jaře loňského roku. Projek-
tem byla řešena celková revitalizace rybníka, 
od opravy stěn nádrže, výměny výpustného 
zařízení a  výstavby přístupu do  zátopy, přes 
výstavbu bezpečnostního přelivu a odbahně-
ní až po úpravu okolí rybníku. 
Projektant: Ing. Martin Růžička, CSc. – Alcedo,
Na Hradbách 35/I, Jindřichův Hradec   
Zhotovitel: AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky 122, 
Velké Meziříčí 
Celkové náklady akce: 5 000 000 Kč vč. DPH
Dotace z MZe ve výši: 2 000 000 Kč

Karel Hron
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
vítám vás poprvé v roce 2022 u čtení Jindřichohra-
deckého zpravodaje. Stojíme na začátku nového ro-
ku, možná plni naděje, očekávání, ale taky s hořkou 
pachutí roku minulého. Nejsem příliš příznivcem 
novoročních předsevzetí, protože často po začáteč-
ním nadšení skončí ještě, než přijde jaro. Mít cíle, 
přání a sny je ale určitě důležité a je to motor, kte-
rý nás žene dopředu. Jak ale správně odhadnout 
naše cíle, aby nebyly příliš nereálné a abychom se 
přitom nedrželi moc u země? Tyto otázky si klade-
me nejen v osobní rovině, ale samozřejmě i v prá-
ci a v našem případě ve směřování města a v tom, 
kam bychom letos Jindřichův Hradec chtěli posu-
nout. Cíle pro rok 2022 jsou jasně dané schváleným 
rozpočtem, vize na  delší dobu zase novým Strate-
gickým plánem rozvoje. Oba klíčové dokumenty 
najdete na webu města a určitě doporučuji si je ale-
spoň letmo pročíst. Investice na letošní rok už ma-
jí konkrétní kontury. Zahájíme rozsáhlou intenzifi-
kaci čističky odpadních vod, která spolkne spoustu 
peněz, ale bohužel se bez ní neobejdeme. Opravíme 
páteřní komunikaci na sídlišti Vajgar a další silnice. 
Budeme mít projekt na stavbu tréninkové sportov-
ní haly a  odstartujeme tak velkou revitalizaci Tyr-
šova areálu. Pokročíme v  otázce domu v  Nežárec-
ké ulici, kde by měly vzniknout do budoucna nové 
byty a blíž realizaci se posuneme i v případě třech 
vybraných lokalit pro bytovou i  individuální vý-
stavbu. Nové možnosti bydlení a  opravené silnice, 
to jsou priority, na  kterých nám zále-
ží. Věřím, že i přes všechny překážky, 
které nám tento rok jistě připraví, to 
bude rok dobrý, plný naděje a nových 
začátků. Hodně zdraví, spoko-
jenosti a  lásky v  roce 2022 
vám přeje

Jan Mlčák, starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

Fakulta managementu k našemu městu neod-
myslitelně patří už třicet let a vzájemné půso-
bení vysoké školy a města se celou dobu při-
rozeně prolíná. Teď ale toto spojení dostalo 
oficiální punc a také konkrétní podobu. Staros-
ta Jindřichova Hradce Jan Mlčák a děkan Fakul-
ty managementu VŠE Vladislav Bína ve čtvrtek 
2. prosince podepsali Deklaraci o  spoluprá-
ci. Nápad zformalizovat a  ukotvit partnerství 
vznikl při tvorbě Strategického plánu rozvo-

 � Partnerství potvrzeno. Jindřichův Hradec je oficiálně univerzitním městem
je města na roky 2021–2025. Existence vysoké 
školy dává Jindřichovu Hradci výhody oproti 
jiným srovnatelným městům, protože v  tom-
to smyslu je možné využívat celé řady pozitiv-
ních efektů na obou stranách. Snahou Fakulty 
managementu VŠE je zvýšit provázanost stu-
dia s praxí, podnikatelským prostředím či ve-
řejnou sférou a Strategický plán rozvoje města 
si zase za jeden z cílů klade zintenzivnění spo-
lupráce s fakultou. 

V souvislosti s oslavami vánočních svátků a no-
vého roku chceme apelovat na  občany, aby 
upustili v  tomto čase od  používání pyrotech-
niky. Město chce jít příkladem, a  tak letos ne-
pořádáme novoroční ohňostroj. Od  tohoto 
způsobu oslav upouští řada měst přijetím vy-
hlášky, která pyrotechniku zakazuje. Touto 
cestou zatím Jindřichův Hradec jít nechce, vě-
říme, že postačí prosba a apel směrem k veřej-
nosti. Pyrotechnika, zvláště té vyšší třídy, je ne-
bezpečná nejen pro ty, kteří ji odpalují, ale i pro 
okolí, domácí i volně žijící zvířata. Po odpálení 
ohňostrojů zůstává na  ulicích i  v  přírodě ne-
pořádek. Navíc hrozí založení požárů. Nic z to-
ho podporovat nechceme. Cílem naší výzvy je 
především snížit rizika spojená s odpalováním 
rachejtlí a  další volně prodejné pyrotechniky 
a zároveň snížit výdaje spojené s  likvidací od-
padu z odpálené pyrotechniky. „Oslavy přícho-
du nového roku budou tak i letos komornější – to 

 �Novoroční ohňostroj nebude. Důvodem je nejen covid, ale i nepříznivé dopady pyrotechniky
ale nemusí znamenat horší. Oslavme jej v kruhu 
nejbližší rodiny a přátel bez divokého odpalová-
ní pyrotechniky. Letos, stejně jako loni, není po-
řádání velkého novoročního ohňostroje možné 
i vzhledem k opatřením proti šíření onemocnění 
covid-19 a riziku shromažďování lidí. Pokud to ale 

Bez doprovodného programu a  davů lidí se 
na  první adventní sobotu rozsvítil vánoční 
strom na náměstí Míru. Nechybělo ale požeh-
nání stromu od jindřichohradeckého probošta 
Ivo Prokopa. Dvanáctimetrovou jedli ojíněnou 
zdobí téměř dva kilometry světelného řetězu, 
padesát svítících hvězd, stejné množství sví-
tících rampouchů a 150 vánočních koulí. Jed-
li z  Mnichu u  Kardašovy Řečice věnoval měs-
tu pan Lukáš Fencl s  rodinou. Pod vánočním 
stromem nechybí ani dřevěný betlém od Mu-
zea Jindřichohradecka, do  kterého každý rok 
přibude jedna socha, tentokrát je to pastýř 
s ovečkou. 

 � Vánoční strom na náměstí Míru  
se rozsvítil v sobotu 27. listopadu

bude možné, rádi v  dalších letech ohňostroj na-
hradíme podobně atraktivním, ale méně nebez-
pečným způsobem, jako je třeba videomapping 
s hudbou nebo dronová show,“ řekl starosta Jind- 
řichova Hradce Jan Mlčák.

Eliška Čermáková
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

Z  fotografií, které jste nám posílali, vybrala 
porota tři, které zaujaly nejvíce, a  jeden sní-
mek ocenili také hlasující na  Facebooku. Ti 
dali nejvíc lajků originální fotce Jakuba Tro-
jana. Celkem si selfie s  jindřichohradeckým 
zámkem vysloužilo 463 hlasů.
Porotu nejvíce zaujala fotografie Kristýny 
Hurychové, kde také nechybí místní zámek, 
ale navíc se rodina paní Hurychové na foce-
ní vybavila vlastnoručně vyrobenými rekvi-
zitami s tématikou Jindřichova Hradce. Dru-
hé místo patří rozesmátému snímku Lukáše 
Bušty, který vznikl na  procházce s  rodinou 
u kostela sv. Jakuba. Na třetím místě se pak 
umístila fotografie, kterou nám poslala Deni-
sa Provazníková. Selfie hasičské party vznik-
lo na opravdu neobvyklém místě – na střeše 
nemocnice. 
A jaké ceny výherci získali? Výherce na Face-
booku si vysloužil dárkový poukaz na indivi-
duální fotokurz s  fotografem Martinem Ko-
zákem. Za  první místo od  poroty výherkyni 
patří mobilní telefon, druhé místo bylo oce-
něno poukázkou na hodinu rodinného foto-
grafování od fotografa Martina Kozáka a tře-
tí oceněná získala selfie tyč. Každý z výherců 
pak ještě obdržel tašku s dárkovými předmě-
ty města. 
Ze všech snímků vznikla také velkoformá-
tová koláž, kterou si můžete prohlédnout 
na  chodbě Muzea fotografie a  moderních 
obrazových médií.

Jana Říhová

Soutěž Hradecká selfie zná své vítěze

Hradecká selfie 2021 – 1. místo Kristýna Hury-
chová.

Hradecká selfie 2021 – 2. místo Lukáš Bušta.

Hradecká selfie 2021 – 3. místo Denisa Provaz-
níková.

Hradecká selfie 2021 – nejvíce lajků na  Face-
booku města J. Hradec získal Jakub Trojan.

Hradecká selfie 2021 – koláž.

ňování komunálních odpadů. Kromě drobných, 
převážně terminologických, změn došlo k  ra-
zantním změnám u právnických osob vlast-
nících nemovitou věc, a také u osvobození.
Poplatník
Poplatek za  „komunální odpad“ mají povin-
nost platit fyzické osoby přihlášené* v  Jind-
řichově Hradci a  také vlastníci nemovité vě-
ci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu 
pro rodinnou rekreaci, ve které není přihláše-
ná* žádná fyzická osoba, a  která je umístěna 
na území města. Dosud se poplatek týkal pou-
ze vlastníků – fyzických osob, nově se poplat-
ková povinnost vztahuje i  na  vlastníky – 
právnické osoby, podílové fondy atd. 
Osvobození
Nově se osvobození týká fyzických osob při-
hlášených* v J. Hradci, které mají bydliště v ji-

Zastupitelstvo města 24. listopadu 2021 po pro-
jednání schválilo Obecně závaznou vyhláš-
ku města Jindřichův Hradec č. 2/2021 o  míst-
ním poplatku za  obecní systém odpadového 
hospodářství s tím, že sazba poplatku je ve vý-
ši 500 Kč. Tato vyhláška je reakcí na legislativní 
změny zákona o místních poplatcích. Zastupi-
telé Jindřichova Hradce se rozhodli zacho-
vat i  v  roce 2022 stejnou výši poplatku ja-
ko v  minulých letech a  rozdíl ve  skutečných 
nákladech a vybraných poplatcích kompenzo-
vat z rozpočtu města. Celkové náklady spojené 
s netříděným i tříděným komunálním odpadem 
v r. 2020 přitom činily 657 Kč na poplatníka.
Místní poplatek za obecní systém odpadového 
hospodářství nahrazuje od  1. 1. 2022 původní 
místní poplatek za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-

 �ODBOR FINANČNÍ

né obci, ve které jsou zároveň poplatníkem 
poplatku za odkládání komunálního odpa-
du z nemovité věci. Pro upřesnění: bydlištěm 
není místo, kde má osoba trvalý pobyt, ale kde 
se osoba zdržuje s úmyslem žít tam trvale. Zá-
roveň musí mít daná obec vyhláškou zavede-
ný výše uvedený druhý poplatek za komunální 
odpad, který se platí podle hmotnosti, objemu 
nebo kapacity. Tato osoba musí nárok na osvo-
bození včas oznámit a doložit, že v této ob-
ci plní poplatkovou povinnost. Důvodem 
osvobození není např. situace, kdy se fyzická 
osoba po většinu roku zdržuje v jiné obci, ne-
boť v ní vlastní rekreační objekt.
Osoby, které jsou přihlášené* ve městě J. Hra-
dec a zároveň jsou zde vlastníky nemovité věci 
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro 
rodinnou rekreaci, ve  které není přihlášená* 

Poplatek za komunální odpad má novou podobu, jeho výše se ale nemění
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 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Večerní pohádková stezka (1. ZŠ)

V pátek 5. listopadu se po  roční pauze způ-
sobené proticovidovými opatřeními v  loň-
ském roce uskutečnila tradiční pohádková 
stezka. Večer, jehož tématem bylo "Putová-
ní s duchy", se uskutečnil na obvyklém mís-
tě u  kostela sv. Jakuba. Účast byla více než 
hojná a všechny děti byly připravené stezku 
s  duchy projít a  dokázat svou odvahu. Dě-
ti musely na celkem pěti stanovištích proká-
zat dobrou znalost pohádek, důvtip, postřeh, 
obratnost při chytání duchů, a také mít odva-
hu zalovit v zavřené krabici a vytáhnout kon-
krétní předmět. Kdo zvládl projít celou stez-
ku a splnil správně všechny duchařské úkoly, 
dostal v  cíli od  dobrosrdečných duchů od-
měnu. 

3. ZŠ

I přes náročný měsíc, ve kterém bylo nutné ře-
šit celou řadu protiepidemických záležitostí, se 
v listopadu podařilo ve škole realizovat mnoho 
výchovně vzdělávacích akcí, které přispěly k po-
sílení sociálně osobnostního rozvoje žáků, vy-
pořádání se s obdobím uzavření škol a posílení 

sounáležitosti k třídním kolektivům. Uskutečnilo 
se několik besed s Policií ČR, například na téma 
„Kyberkriminalita“, „Besip“ nebo „Trestněprávní 
odpovědnost“. Některé aktivity, jež pro školu za-
jistila Jihočeská hospodářská komora, měly žáky 
motivovat k budoucí volbě povolání, například 

„Kurz fotografování" v  Muzeu fotografie a  mo-
derních obrazových médií nebo beseda na téma 
„Floristika“. Realizovány byly i další projekty, na-
příklad „Cesta za pokladem Bílé paní“, „Slavnost 
slabikáře“ či „Pečení mikulášských perníčků“.

Kateřina Kubíčková

Volba povolání na 4. ZŠ ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou

V  rámci aktivit Asistenčního centra Impuls 
pro kariéru a praxi, které pravidelně organi-
zuje Jihočeská hospodářská komora, se žáci 
osmých ročníků zúčastnili workshopu „Moje 
profese v  Parkhotelu Hluboká nad Vltavou“. 
Manažer hotelu seznámil žáky s chodem ce-
lého objektu a  s  náplní práce jednotlivých 
profesí. V jídelně si všichni vyzkoušeli zásady 
správného stolování. Pod vedením šéfkucha-
ře tvořili žáci moderní kanapky, u hotelové-
ho baru se seznámili se správnou přípravou 
kávy a vyzkoušeli si míchání nealkoholických 
nápojů.
Protože šlo již o několikátý workshop k vol-
bě povolání s obrovským ohlasem mezi žáky, 
je třeba ocenit vynikající spolupráci s Oblast-
ní kanceláří Jihočeské hospodářské komory 
v Jindřichově Hradci pod vedením Ing. Mila-
dy Petrů. 

Finanční gramotnost

Cílem každé školy je vybavit své žáky na ces-
tu do světa dospělých co nejlépe. Rozumět 
penězům, to by měl být, obzvláště v dnešní 
době, jeden z  pilířů, na  kterém budou děti 
stavět svoji bezpečnou budoucnost. Z toho 
důvodu připravil Odbor školství, mládeže 
a  tělovýchovy Městského úřadu Jindřichův 
Hradec ve spolupráci s Ekomou Finanční Po-
radnou s.r.o. program finanční gramotnos-
ti určený žákům 8. a  9. ročníků základních 
škol. 
Program, v jehož rámci byla žákům objasně-
na řada pojmů z dané oblasti, byl realizován 
v průběhu listopadu na 2. ZŠ, 3. ZŠ a 4. ZŠ. 
Žáci se seznámili s tím, jak si umět hlídat své 
příjmy a výdaje, myslet na budoucnost a jak 
plánovat rozumně a  dlouhodobě. Během 
prosince se kurz uskutečnil i na zbývajících 
základních školách.

žádná fyzická osoba, jsou nyní osvobozeny 
od poplatku pouze za jednu nemovitou věc.
Poplatkovým obdobím i  nadále zůstává ka-
lendářní rok. Poplatek za r. 2022 ve výši 500 Kč 
za  poplatníka přihlášeného* v  J. Hradci je 
splatný do 31. 5. 2022 a poplatek ve výši 500 Kč 
za každou nemovitou věc je pro vlastníky ne-

movité věci splatný do 30. 9. 2022. Údaje, které 
poplatníci nahlásili u původního poplatku, ne-
musí k novému poplatku znovu hlásit.
(*osoby s trvalým pobytem a také cizinci s jiným 
druhem pobytu)
V  případě, že si nejste jistí, zda se poplatko-
vá povinnost, případně osvobození týká i vás, 

můžete kontaktovat pracovnice oddělení 
místních poplatků.
Celé znění vyhlášky včetně dalších druhů 
osvobození naleznete na stránkách města: 
https://www.jh.cz/cs/mesto/pravni-predpisy-
-města-2/

Gabriela Dvořáková
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 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Město Jindřichův Hradec pro rok 2022 připra-
vilo pro občany sáčky na  sběr bioodpadu. 
Vzhledem k tomu, že Hradečáci třídí bioodpad 
opravdu poctivě, snažíme se občanům třídění 
tohoto druhu odpadu usnadnit. K malým ná-
dobám na bioodpad určeným pro rodinné či 
bytové domy se zahradou tak přibývají i hně-
dé kontejnery rozmístěné po  sídlištích. Aby-
chom občanům práci s  bioodpadem co nej-
více usnadnili, nabídne město v letošním roce 
tzv. kompostovatelné sáčky na sběr bioodpa-
du. Tyto sáčky jsou vyrobeny z  kukuřičného 
škrobu a  jsou tedy 100 % kompostovatelné. 
Doma tak mohou občané do sáčku shromaž- 
ďovat např. slupky z ovoce a zeleniny a pak ce-
lý obsah spolu se sáčkem vyhodit do  hnědé 
nádoby. Sáčky na bioodpad budou k dispo-
zici občanům v průběhu ledna na oddělení 
místních poplatků při zaplacení místního 
poplatku. Jelikož se jedná o zkušební projekt, 
sáčky jsou k  dispozici zhruba pro 1500 do-

Radnice tento rok nabídne občanům kompostovatelné sáčky na bioodpad

mácností a radnice je bude rozdávat domác-
nostem pouze do vyčerpání zásob.
Na  oddělení místních poplatků jsou stále 
k dispozici i tašky na tříděný odpad. Jedná 
se o  sadu tašek, která pomůže občanům lé-
pe třídit odpad v jejich domácnosti. Každá sa-
da obsahuje 3 kusy opakovaně použitelných 
tašek, z čehož jedna je určena na sklo, jedna 
na papír a jedna na plasty. Občanům tak tašky 
pomohou s tříděním odpadů, jeho shromáž-
děním v domácnosti a usnadní cestu s odpa-
dem ke kontejnerům na tříděný odpad. Taš-
ky jsou určeny především domácnostem, 
na které se v předchozích letech nedosta-
lo. K  vyzvednutí budou opět při placení 
poplatku za komunální odpad. Do domác-
nosti je určena jedna sada. Jedinou podmín-
kou je, aby všichni členové domácnosti měli 
uhrazené všechny poplatky za komunální od-
pad, a to i za předchozí roky. Vzhledem k to-
mu, že v  letošním roce máme k dispozici sa-

dy z minulého roku, bude je radnice rozdávat 
domácnostem pouze do vyčerpání zásob.
Rovněž nejmenší obyvatelé našeho města ani 
v roce 2022 nepřijdou zkrátka. Pro ně si rad-
nice připravila naučnou hru o třídění odpadu 
v  podobě pexesa, omalovánky o  odpadech, 
odpadové puzzle, rozvrh hodin či karetní hru.

Město Jindřichův Hradec informuje své obča-
ny o každoročním svozu vánočních stromků. 
Ty budou sváženy průběžně po  celý leden 
a svoz bude probíhat samostatně ze stanovišť 
tříděného odpadu a v rámci svozu bioodpadu. 
Znamená to, že občané mohou přistavit vá-
noční stromek společně s nádobou na biood-
pad v  lednovém termínu svozu nebo donést 
stromeček ke stanovišti tříděného odpadu.
Lednový svoz bioodpadu se uskuteční v ter-
mínu 17.–19. 1. 2022. Probíhat bude ve  stej-
ných dnech (tzn. pondělí, úterý, středa) tak, 
jak jsou občané zvyklí z  pravidelného svozu 
podle harmonogramu, a to už od ranních ho-
din. Nádoby tak musí být ke svozu přistaveny 
nejpozději 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-spra-
vy-majetku-mesta/nakladani-s-odpady.html  
(v  záložce praktické informace – nakládání 
s odpady).
Co se týká svozu bioodpadu v zimních měsí-
cích, dovolujeme si upozornit občany, že kva-

Svoz vánočních stromků a bioodpadu

lita obsloužení nádob závisí i  na  povětrnost-
ních podmínkách. Může nastat situace, kdy 
se za  velmi nízké venkovní teploty a  vysoké 
vlhkosti bioodpadu v nádobě nemusí podařit 
vysypat celý obsah nádoby. V tomto případě 
občané nádobu uklidí a přistaví ji na další plá-
novaný termín svozu. 

Jak už jsme se zmínili v příspěvku výše, město 
v letošním roce nabídne občanům pro lepší ma-
nipulaci s bioodpadem kompostovatelné sáčky 
na bioodpad. Jedná se o sáčky, které jsou vyro-
bené z kukuřičného škrobu a jsou 100% kompo-
stovatelné. Sáčky budou občanům k  dispozici 
v průběhu ledna při placení místního poplatku. 

Informujeme občany, že mohou nově využí-
vat dalších 9 kontejnerů na  textil, které jsou 
od  konce listopadu loňského roku umístěné 
v rámci sídliště Vajgar a sídliště U Nádraží. No-
vé kontejnery jsou na těchto místech:
• sídliště U Nádraží 797 (za JH Compem)
• Třebického 1100 (slepý konec ulice)
• Česká 845 (u centra sociálních služeb)
• Sídliště 394 (naproti MHD)
• sídliště Vajgar 588 (naproti fotbal. stadionu)

Občané mohou využívat nové kontejnery na textil

• sídliště Vajgar 651 (naproti Jysku)
• sídliště Vajgar 568 (páteřní komunikace)
• sídliště Vajgar 661 (za 3. MŠ, ve slepém „T“)
• sídliště Vajgar 710 (Řečička)
Do  kontejnerů je možné odkládat veške-
ré oblečení, hračky, párovou obuv, domá-
cí textil, látky apod. Veškerý textil je třeba 
vhazovat v igelitových taškách či pytlech. 

Renata Severová

6  | JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ Žijeme naplno!



Hobzí, Budíškovicích, Studené a Českém Rudolci, 
prohlédnout v Infocentru Dačice. Veřejnost hla-
sovala pro výtvarná díla během prosince a vítěz 
získá cenu veřejnosti. Protože ale ne každý návrh 
je tisknutelný, vybere design sochy v lednu od-
borná komise. 
Specialisté ze skupiny PETMAT z. ú., která je part-
nerem akce, pak vítězné dílo zpracují v 3D mo-
delovacím programu. Také je rozdělí na jednot-
livé části, které si poté školy budou moci vybrat 
na  stránce: www.petmat.cz. Během ledna také 
pokračuje sběr lahví ve školách, na kterém MAS 
Česká Kanada spolupracuje s  městem Dačice 
a firmou FCC Dačice. 
Při akci budou v únoru naplno využity 3D tiskár-
ny, které školy získaly začátkem roku z projektu 
MAP Dačice II. Technickou podporu zajistí PET-
MAT, který pro školy připravil právě workshopy 
k  3D tisku a  recyklaci a  pomůže i  při možných 
technických problémech. V  březnu se pak bu-
dou jednotlivé díly kompletovat do konečné po-
doby a socha bude za účasti všech zapojených 
slavnostně odhalena.
Projekt MAP nebo-
li Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání 

Akce 3Dění, při které vzniká ve školách na Jindři-
chohradecku unikátní 3D tištěná socha z recyklo-
vaných PET lahví, pokračuje v  lednu workshopy 
pro školy. V základních školách, které v rámci pro-
jektu MAP Dačice II získaly 3D tiskárny, se uskuteč-
ní projektové dny o 3D tisku a recyklaci. Díky 3Dě-
ní získají žáci povědomí o  cirkulární ekonomice 
v praxi. Uvidí totiž celý proces od PET lahve vyho-
zené do žlutého kontejneru, z níž pak specializo-
vaná firma vyrobí tiskovou strunu, tedy filament. 
Z tiskového materiálu pak žáci za pomoci peda-
gogů vytisknou po částech celou sochu. Umělec-
ká instalace vznikne v rámci projektu MAP Dačice 
II, který realizuje MAS Česká Kanada o.p.s.
Děti ze škol, zapojených do projektu MAP Dači-
ce II, v  průběhu listopadu vytvářely návrhy so-
chy na téma Život v kostce. Po celý prosinec si 
zájemci mohli výkresy i prostorové instalace, kte-
ré navrhli žáci základních škol v Dačicích, Starém 

 �MAS Česká Kanada na  Jindřichohradecku a  Dačicku realizuje MAS 
Česká Kanada o.p.s. od roku 2016. Na něj v roce 
2018 navázal projekt MAP II. Školám kromě vý-
znamné a  pravidelně aktualizované dokumen-
tace MAP, která mapuje potřeby ve vzdělávání 

v regionu, přináší také další možnosti. Věnuje se 
podpoře inkluzivního vzdělávání, matematické 
a  čtenářské gramotnosti. Podporuje spolupráci 
mezi školami navzájem i  s  dalšími organizace-
mi, informuje o dění ve vzdělávání, realizuje řa-
du workshopů, přednášek a seminářů nejen pro 
pedagogy, ale také pro rodiče a veřejnost. 

Marie Hazuková

Akce 3Dění, při které vzniká unikátní 3D tiš-
těná socha, pokračuje workshopy pro školy

systému poskytl nejen podrobný popis pachate-
le, ale i výše popsaný skutkový děj, který byl pře-
dán do terénu na místě zasahující hlídce kolegů 
z Obvodního oddělení Policie ČR, a v okolním te-
rénu pátrající hlídce naší jednotky. 
----------------------------------------------------------------
Baladou „Malá sázka o  velké pivo“, konkrétně 
o basu Plzně, neobměkčil zasahující hlídku před 
sedmou večer muž (57 let) ze sídliště Vajgar, kte-
rému se kromě smůly na paty přilepilo také vte-
řinové lepidlo v kapse kalhot, což neuniklo všu-
dypřítomnému detektivovi Lidlu. Závěr byl jako 
v dětské pohádce „Jak dědeček měnil, až vymě-
nil.“ Mluvkovi nezbyl v kapse ani groš, a tak le-
pidlo vplulo zpět do  útulné krabičky ke  kama-
rádům a aby si povídkář, který již v podobném 
příběhu zhřešil v  Táboře, pro příště rozmyslel, 
kde povolí uzdu své fantazii, byl obdarován po-
kutovým blokem o velikosti dvacetinásobku ce-
ny lepivého hrdiny zimního příběhu. 
3. prosince
Příkladně se zachoval pán (37 let) z  Českého 
Krumlova, který v  pátek před čtvrtou odpole-
dne zpacifikoval ve  Václavské ulici záškodníka 
(19 let) ze Strmilova, jemuž mohl do  příjezdu 

29. listopadu
K  nekalému úmyslu využil postranních uliček 
Školní a Na Hradbách zoufalý dělostřelec, který 
v pondělí, krátce po půl páté ráno, rekognosko-
val z příšeří Školní ulice terén pěší zóny Panská, 
a  hledal místo i  správný okamžik pro zamýšle-
nou kanonádu. Oproti brouku Prskavcovi z po-
hádky O Křemílkovi a Vochomůrkovi, kterému se 
u kanónu přetrhl provázek, se našemu nešťast-
níkovi vypálit povedlo. Zpoza rohu od hračkárny 
Sparkys vyslal projektil v podobě betonové dlaž-
by, kterým zasáhl fasádu naproti stojícího do-
mu. Druhá trefa již byla o poznání „lepší“. Skon-
čila téměř uprostřed výlohy prodejny s klenoty, 
která ovšem nepovolila. A tak, aby se nezamotal 
do svých plánů jako Prskavec do provázku, vzal 
nohy na ramena a zmizel ve stínu druhé jmeno-
vané uličky. Vyhodnocený záznam kamerového 

 �Výpis z událostí

hlídky kolegů v klidu zaveršovat „… dík tvému 
sklonu k zločinu, přistihl jsem tě při činu …“. To 
by však přiopilý mládenec, kterému digitální kra-
bička naměřila 1,35 ‰, nesměl vykazovat znám-
ky agresivního a hrubého chování. A tak kromě 
přestupku proti majetku za rozbitou okenní vý-
plň přibyl na vrub neurvalce přestupek proti ob-
čanskému soužití. Oba přestupky budou projed-
nány poté, co dojde k vyrovnání za rozbité okno, 
které úderem lokte poslal destruktor do věčných 
lovišť.
4. prosince
Vyznavači důkladného promoření a patrně stou-
penci tuto ideologii propagujícího známého 
ústavního činitele napochodovali v sobotu před 
obědem do Penny Marketu, kde pořídili nákup 
na  víkendovou tabuli, nedbaje výzev ostrahy 
k dodržování platného nařízení o zakrytí dýcha-
cích cest. V bezohledném a arogantním přístupu 
pokračovala paní (38 let) ze Sedla a její o tři roky 
mladší partner z Batelova i v přítomnosti přivola-
né hlídky kolegů, kterou byli poučeni, že po za-
dokumentování poputuje jejich sobotní epizod-
ka ke správnímu řízení Krajské hygienické stanici.

Petr Čermák

MĚSTSKÁ POLICIE

 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Především bychom vás chtěli pozdravit v novém 
roce 2022 a popřát ještě jednou hodně zdraví, 
optimismu, pozitivního přístupu k životu a mož-
ností mít si s  kým popovídat a  probrat každo-
denní starosti všedního dne.
Chceme všem příznivcům sdělit, že v  novém 
roce zůstanou zachovány v  obvyklých časech 
pravidelně se opakující volnočasové aktivity 
(kondiční cvičení v křesílkách, trénování pamě-

Lednové dění v SENIOR centru 

ti, základy práce na PC, společenské a deskové 
hry). Program volnočasových aktivit je vy-
věšen na plakátku v okně a na dveřích SENI-
OR centra, je možno se telefonicky dotázat 
na tel. č.: 702 293 088 (p. Novotná). 
Mimo tyto stálé, pravidelné aktivity přijede 
v úterý 18. ledna 2022 od 9.00 do 11.00 hodin 
do SENIOR centra Poradenské centrum Svazu 
neslyšících a  nedo-
slýchavých z  Tábo-
ra. Do  SENIOR cent-
ra může přijít každý, 
kdo potřebuje v této oblasti poradit (seznámení 
se sluchadlem, jeho ovládání, jak se o sluchadlo 

starat, čištění koncovek v ultrazvukové čističce, 
výměna hadičky k individuální tvarovce, prodej 
baterií, tvarovek a  dalšího příslušenství ke  slu-
chadlům).
Pokud to  epidemiologická situace způsobená 
onemocněním covid-19 dovolí, přednášku o by-
linkách uskutečníme v náhradním termínu, kon-
krétní datum upřesníme.
Činnost SENIOR centra je podpořena z  rozpočtu 
Jihočeského kraje, dotačního programu Podpora 
služeb nedefinovaných v  zákoně č. 108/2006 Sb. 
o  sociálních službách v  rámci realizace projektu 
„SENIOR centrum“.

Zdeňka Šindelářová
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POLICIE ČR

Jindřichohradečtí policisté za základě osobní a místní znalosti usta-
novili podezřelého muže, který nepřišel do jindřichohradeckého ba-
zénu utužovat své zdraví plaváním, ale se záměrem krást. Rozhodně 
není pro muže zákona osobou neznámou. 18. listopadu v podvečer-
ních hodinách vstoupil do  pánského šatního boxu a  zde za  pomo-
ci přineseného šroubováku překonal zajištění dvou uzamčených šat-
ních skříněk, aniž by na  nich vznikla škoda. Uvnitř uložené oděvní 
svršky prohledal, ale nic neodcizil. Později vstoupil do dalšího šatního 
boxu a obdobným způsobem vnikl do šatní skříňky, ze které už odcizil 
hotovost ve výši 800 Kč a dvířka opět uzavřel. Stejným způsobem vni-
kl do další skříňky, ze které odcizil finanční hotovost ve výši 2 000 Kč.
Na  svou „zlodějskou misi“ se vypravil rovněž 24. listopadu, opět 
v podvečerních hodinách a scénář se opakoval. Za pomoci šroubo-
váku překonal uzamčený zajišťovací mechanismus u  sedmi šatních 
skříněk. U další skříňky po vniknutí odcizil finanční hotovost ve výši 
1 000 Kč. Přešel do jiného boxu a zde vnikl opět shodným způsobem 
do šatní skříňky, kde odcizil bankovku v nominální hodnotě 2 000 Kč. 
Svým jednáním způsobil podezřelý muž škodu v celkové výši proza-
tím 5 800 Kč.  
Téhož dne 24. listopadu byl „povedený plavec“ jindřichohradeckými 
policisty zadržen a umístěn do policejní cely při OOP. Následující den 
25. listopadu si převzal z rukou mužů zákona sdělení podezření pro 
přečin krádeže a po výslechu byl ze zadržení propuštěn na svobodu, 
kde je i nadále trestně stíhán.
Jindřichohradecká policie upozorňuje nejen plavce, ale i  sportovce, 
kteří si dávají své osobní věci do skříněk v různých objektech: jestliže 
je v místě sportoviště bezpečnostní schránka, využijte ji! Pokud je to 
možné, nenoste s sebou cenné věci, větší množství peněz a platební 
karty, předejdete tak možnému odcizení!

Hana Bílková Millerová

 �Policisté objasnili vloupání do šatních  
skříněk v bazénu

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Šikovní žáčci třídy 2. E z 2. ZŠ po besedě PČR na téma Bezpečná cesta do školy.

deckým miminkem roku 2021 se stala Markéta 
Skalníková. Markéta se mamince Haně a tatín-
kovi Jiřímu narodila 1. ledna v 17.10 hodin. Prv-
ní jindřichohradecké miminko roku 2021 při-
vítal v  pondělí 4. ledna starosta Jindřichova 
Hradce Jan Mlčák a holčičce věnoval zlatý ře-
tízek. Celkem se v jindřichohradecké porodni-
ci na Nový rok narodilo pět dětí. Poprvé se vy-
vážel bioodpad také během zimních měsíců. 

 �Ohlédnutí za rokem 2021
LEDEN
Nový rok 2021 jsme nemohli kvůli koronavi-
ru oslavit tak, jak bylo zvykem. Nebyl ani oh-
ňostroj, ani projev starosty na náměstí a pro-
mítání filmu Takoví jsme byli. Dvě poslední 
zmíněné záležitosti jsme alespoň přesunu-
li do online světa. Projev starosty a film Tako-
ví jsme byli mohli občané zhlédnout na webu 
města a sociálních sítích. Prvním jindřichohra-

V  lednu a v únoru se tak uskutečnil svoz jed-
nou měsíčně. Vyřízení občanky, pasu a dalších 
agend se v lednu stalo jednodušším. Od pátku 
8. ledna začal na odboru dopravy a na odděle-
ní správních činností fungovat nový rezervační 
a vyvolávací systém. Přibylo popelnic na sběr 
použitých potravinářských tuků. Celkem jich 
tak je po městě čtrnáct. Kulturní dům Střelni-
ce vyhlásil fotosoutěž pro děti i dospělé. Kvůli 
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koronaviru se nemohly uskutečnit tradiční kar-
nevaly pro děti ani masopustní veselí s průvo-
dem masek. Proto Kulturní dům Střelnice při-
pravil pro všechny zájemce karneval virtuální. 
Na konci ledna byl na webu města zveřejněn 
návrh Strategického plánu rozvoje města k při-
pomínkování veřejnosti a  také byla spuštěna 
nová podoba webu města: www.jh.cz. Struk-
tura zůstala stejná, moderní a uživatelsky pří-
jemnější je design webu.
ÚNOR
Od  1. února začal Kulturní dům Střelnice 
ve spolupráci s Divadelním spolkem Jablonský 
zveřejňovat každý týden záznam jedné diva-
delní hry na YouTube kanále Střelnice. Divadla 
byla uzavřena, a tak si kulturní zážitek mohli li-
dé dopřát alespoň z pohodlí domova. Výtěžek 
Tříkrálové sbírky byl v Jindřichově Hradci téměř 
40 000 Kč. Sbírka se konala netradičně. Koledo-
vání, na které jsme zvyklí z předchozích let, se 
z  důvodu nepříznivé epidemiologické situa-
ce nemohlo uskutečnit. Přispět do  sbírky by-
lo možné prostřednictvím kasiček umístěných 
v  kostelích, institucích či obchodech anebo 
online. Ve středu 3. února odpoledne se zřítila 
část původních kamenných hradeb na parko-
višti Parkány v centru města. Zeď už byla čás-
tečně narušená, vlivem mrazu, oteplení a ná-
sledných dešťů se podmáčené zdivo pohnulo 
a  na  asi desetimetrovém úseku se kamenná 
zeď sesypala. Nikomu se nic nestalo, došlo jen 
k  poškození jednoho zaparkovaného auto-
mobilu. Kvůli zřícení části zdi ubylo na parko-
višti zhruba 25 neplacených parkovacích míst. 
Město tak po  dobu oprav zdi zrušilo place-
né parkování na sousední Jitřence. Ve čtvrtek 
11. února se otevřelo Očkovací centrum v bu-
dově Fakulty managementu VŠE. Všechna 
očkování proti nemoci covid-19 na  Jindřicho-
hradecku tak probíhala v novém vakcinačním 
centru. Od  úterý 9. února nabízela Městská 
knihovna Jindřichův Hradec možnost bezkon-
taktního půjčení knih a dokumentů. Knihovna 
totiž musela být kvůli protiepidemickým opat-
řením zcela uzavřena. Farní charita Jindřichův 
Hradec vzhledem k  panujícím mrazům ote-
vřela dočasnou noclehárnu pro ženy. V Jindři-
chově Hradci byla stabilně jen Noclehárna sv. 
Antonína pro muže. Všechny kulturní instituce 
byly zavřené, a tak jindřichohradecký fotograf 
Lukáš Šamal ve spolupráci s Kulturním domem 
Střelnice přišel s projektem "Otevřená galerie" 
a  vystavil své fotografie ne v  galerii, ale v  uli-
cích. Po  celém městě si tak ve  vývěskách KD 
Střelnice, kde jindy visí přehledy kulturních akcí 
a program kina, mohli lidé prohlédnout celkem 
36 originálních fotografií.  Koncem února byla 

situace v jindřichohradecké nemocnici kritická. 
Leželo tam sto pacientů s covidem. Nemocnice 
byla na hraně své kapacity. Od 25. února mě-
ly osoby nad 15 let povinnost nosit ve vnitřních 
prostorech respirátor třídy FFP2 nebo dvě přes 
sebe přeložené zdravotnické roušky. 
BŘEZEN
Od 1. března začala platit přísná opatření pro-
ti šíření nemoci covid-19. Zavřely se školky 
a školy, byly zakázané cesty mimo okres s vý-
jimkou cest za  prací. Uzavřeny byly všechny 
provozovny a většina obchodů a služeb. Uza-
vřela se taky všechna dětská i workoutová hři-
ště. Kulturní dům Střelnice vyhlásil vítěze vir-
tuálního karnevalu, který se konal celý únor 
na  Facebooku a  lidé mohli pro nejlepší mas-
ky hlasovat svými lajky. V Mertových sadech 
začala firma KHL-ECO s výsadbou 234 stromů 
a  keřů. Nová výsadba se týkala zejména list-
natých stromů. Očkovací centrum na  Fakul-
tě managementu VŠE za  sebou mělo přesně 
měsíc fungování. Za  tu dobu zdravotníci na-
očkovali 8200 dávek vakcíny proti nemoci co-
vid-19. S administrativními činnostmi v centru 
pomáhali také zaměstnanci městského úřadu 
a na parkovišti zase dobrovolní hasiči. Oficiál-
ní  instagramový účet Jindřichova Hradce zís-
kal v  soutěži Zlatý lajk první místo v katego-
rii měst nad 10  000 obyvatel v  Jihočeském 
kraji. Ve  městě přibyly další nádoby na  kovy 
a  kontejnery na  bioodpad. Celkem se v  uli-
cích objevilo zhruba 20 dalších nádob na ko-
vy a  přibyly i  velké kontejnery na  bioodpad 
na  sídlištích.  Na  konci března začala oprava 
hradební zdi na parkovišti Parkány. 
DUBEN 
V pondělí 12. dubna začala rekonstrukce Kos-
telní ulice. Konkrétně šlo o  úsek od  křižovat-
ky s  ulicí Školní po  napojení na  ulici Za  Kos-
telem. Tato část ulice byla až do  13. června 
uzavřena. Chystalo se znovuotevření mateř-
ských a  základních škol a  pracovníci úřadu 
rozváželi do škol antigenní testy. Bývalou Kra-
fferovu zahradu město pronajalo společnos-
ti Atelier Za  Mák.  Areál postupně začal slou-
žit jako zahradnictví a ateliér a konala se tady 
během celého roku řada zajímavých kultur-
ních akcí. Začala stavba stezky, která násled-
ně propojila Denisovu ulici se silnicí na  Jin-
dřiš. V  Rezkově ulici u  autobusového nádraží 
byla dokončena výsadba pásu izolační zeleně. 
Keře se časem rozrostou tak, že vytvoří keřo-
vý pás, který oddělí frekventovanou komu-
nikaci od  nástupišť autobusového nádraží. 
Na jednání zastupitelstva 28. dubna byla před-
stavena studie revitalizace areálu Tyršovy sa-
dy. Ten by měl nabídnout zázemí pro sport 

i  volný čas, ale i  400 parkovacích míst. Stu-
dii zpracovala projekční kancelář JPS J. Hra-
dec. Celkově jde o plochu víc než 16 000 m2. 
Probíhala stavba stezky pro chodce a cyklisty, 
která spojila lokalitu "stará" Radouňka s  loka-
litou Na Kopečku. Stezka je souběžná s hlavní 
silnicí a je dlouhá 300 metrů. Od začátku břez-
na do konce dubna bylo v Mertových sadech 
vysázeno přesně 234 stromů. Poslední strom 
symbolicky zasadil starosta města Jan Mlčák 
v pátek 30. dubna. Šlo o první takto velkou vý-
sadbu v  parku od  jeho založení před zhruba 
sto lety. V  posledních letech došlo k  pokáce-
ní desítek smrků napadených kůrovcem. Jeh-
ličnany nově zastupuje zejména jedle. Z  list-
natých stromů byly vysázeny například javory, 
jírovce, duby nebo jasany. 
KVĚTEN
Na květnovém jednání schválilo zastupitelstvo 
města odkup tenisového areálu pod Gym-
náziem Vítězslava Nováka. Společnost Tenis-
centrum Jindřichův Hradec s.r.o. městu areál 
prodala za  7,9 mil. Kč. Od  pondělí 10. května 
se uvolnila některá protiepidemická opatře-
ní. Do mateřských škol se vrátily všechny děti 
a do škol začali rotačně chodit také žáci druhé-
ho stupně. Otevřely se všechny obchody nebo 
muzea a mírnější pravidla začala platit také pro 
nošení roušek. Na konec druhé světové války 
se v sobotu 8. května vzpomínalo i v Jindřicho-
vě Hradci. Na Den vítězství se uskutečnily pi-
etní akce hned na  pěti místech. Hlavní vzpo-
mínkové akty se konaly u památníku prvního, 
druhého a třetího odboje v Mertových sadech 
a u hrobu Rudoarmějců na městském hřbito-
vě. Od 17. května došlo k dalšímu rozvolnění. 
Otevřely se restaurační zahrádky, skončila ro-
tační výuka na  prvních stupních ZŠ, otevře-
la fitcentra a povoleny byly venkovní kulturní 
akce pro 700 lidí nebo návštěvy v  nemocni-
cích.  Dne 12. května se po  celém světě slavil 
Mezinárodní den zdravotních sester. V  ten-
to den se totiž v  roce 1820 narodila Florence 
Nightingale, anglická ošetřovatelka a zaklada-
telka povolání zdravotní sestry. Starosta Jind-
řichova Hradce Jan Mlčák při této příležitosti 
popřál a poděkoval sestrám v místní nemocni-
ci. V měsíci dubnu probíhala soutěž "Děti, na-
malujte čarodějnici". Jako náhradu za zrušené 
čarodějnice v  parku uspořádal Kulturní dům 
Střelnice online výtvarnou soutěž pro děti. 
O nejhezčích obrázcích rozhodla veřejnost hla-
sováním na Facebooku. Třem malým výtvarni-
cím, které získaly nejvíce lajků, předal ve čtvr-
tek 20. května starosta Jindřichova Hradce Jan 
Mlčák diplomy a ceny. Ve středu 26. května se 
uskutečnilo 29. jednání Zastupitelstva měs-
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ta Jindřichův Hradec. Materiály k projednáva-
ným bodům byly poprvé k dispozici veřejnosti 
na webu města. Změnu praxe ve zveřejňová-
ní materiálů na jednání zastupitelstva schváli-
li zastupitelé na dubnovém zasedání. Na konci 
května skončilo také natáčení pohádky Tajem-
ství staré bambitky 2, které probíhalo mimo 
jiné na  jindřichohradeckém zámku. Pohádka 
měla mít premiéru před Vánocemi 2021, ale 
nakonec se kvůli covidu premiéra odsunu-
la na letošní rok. Od pondělí 31. května došlo 
v Česku k rozvolnění proticovidových opatře-
ní v řadě oblastí. Otevřely se například vnitřní 
prostory restaurací nebo bazény. 
ČERVEN
Od  4. června se otevřely termíny očkování 
i  pro mladé lidi od  šestnácti let. Rada města 
schválila, že Švecovy koleje budou provozo-
vat Služby města Jindřichův Hradec, a kromě 
ubytování pro studenty areál nabídne dalších 
240 lůžek pro turisty.  Téměř 100 automobilo-
vých veteránů mohli v  sobotu 5. června ob-
divovat lidé na  jindřichohradeckém náměstí 
Míru. Start i cíl tady měla veteránská setinová 
rallye Spring Classic II. Město prominulo pod-
nikatelům část nájemného v  městských pro-
storech za prvních pět měsíců roku. Očkování 
proti nemoci covid-19 nabíralo na  obrátkách. 
V jindřichohradeckém očkovacím centru na Fa-
kultě managementu VŠE naočkovali za  týden 
6 156 vakcín. Dne 18. června Hvězdárna a pla-
netárium profesora Františka  Nušla  uspořá-
dala pro veřejnost den otevřených dveří k pří-
ležitosti šedesátého výročí hvězdárny. Město 
se chystalo během léta vyměnit přes 350 sví-
tidel lamp veřejného osvětlení za  úsporněj-
ší. Od  pondělí 21. června bylo znovu zpo-
platněno parkoviště Jitřenka. Skončila totiž 
oprava hradební zdi na parkovišti Parkány. V úterý 
22. června byla slavnostně otevřena nová stezka 
pro chodce a cyklisty, která propojila Denisovu 
ulici a silnici na Jindřiš. Od úterý 22. června při-
pomínají tři mosazné dlažební kostky v chodní-
ku před domem čp. 39 v Růžové ulici Roberta, 
Emmu a Tilly Baschovy. Jde již o sedmé místo 
s takzvanými kameny zmizelých, které v Jind- 
řichově Hradci připomínají  oběti holocaus-
tu a nacistického režimu. Ve středu 23. června 
předal starosta města Jan Mlčák významným 
osobnostem Jindřichova Hradce cenu Křišťá-
lová růže za rok 2020. Ceny v pěti kategoriích 
si odnesli za oblast kultury akademický sochař 
Vladimír Krninský, za sport trenér triatlonu Jan 
Vaněk, za podnikání manželé Housarovi, za so-
ciální služby ředitelka sdružení Otevřená OK-
NA, z. ú. Drahomíra Blažková a za oblast vědy 
a  vzdělávání biolog Jan Pokorný. Ve  čtvrtek 

24. června zasedal krizový štáb města. Tento-
krát už ale nebylo potřeba řešit nepříznivou 
epidemickou situaci, ale šlo hlavně o zhodno-
cení spolupráce a  poděkování. Děkovné lis-
ty  jako výraz ocenění mimořádných zásluh 
v  době pandemie nemoci covid-19 ve  měs-
tě Jindřichův Hradec převzali z  rukou staros-
ty zástupci Nemocnice Jindřichův Hradec, zá-
stupci  složek integrovaného záchranného 
systému, ředitelé krizových škol i  organizací, 
které se v době pandemie dobrovolně zapojily 
do pomoci všude, kde to bylo potřeba, a dal-
ší členové krizového štábu. Město každoročně 
oceňuje ty nejlepší mladé místní sportovce. Lo-
ni ocenění získalo 51 sportovců a sportovkyň, 
kteří dosáhli v  roce 2020 významných spor-
tovních úspěchů. Slavnostní předání diplo-
mů a poukázek na nákup sportovních potřeb 
ve výši 1000 Kč se konalo ve středu 23. června 
odpoledne na nádvoří Muzea fotografie a mo-
derních obrazových médií. V sobotu 26. června 
se konala tradiční zahajovací akce sezóny Přes 
kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pe-
dál. Z parku pod gymnáziem vyrazilo na vyjí-
žďku celkem 476 cyklistů a chodců. Město po-
skytlo dar pro obce Hrušky, Lužice, Mikulčice 
a Moravská Nová Ves, které byly postiženy sil-
ným tornádem, a to v celkové výši 200 000 Kč. 
ČERVENEC
Dne 1. července byla jindřichohradeckým od-
borem životního prostředí ve spolupráci s Kraj-
skou veterinární správou České Budějovice na-
řízena předběžná náhradní péče pro 21 psů 
plemene argentinské dogy z  Oldřiše u  Bla-
žejova. Pejsci byli chováni v  nevyhovujících 
podmínkách a  byli podvyživení. Ve  čtvrtek 
1. července se konala v  důsledku pandemie 
o více jak rok odložená vernisáž k výstavě v Mu-
zeu fotografie a MOM „S Boží pomocí za vlast 
a  svobodu – František II. Rákóczi“. V  pátek 
2. července se u  Památníku  tří odbojů v  Mer-
tových sadech uskutečnil pietní akt, kterým si 
účastníci připomněli 104. výročí bitvy u  Zbo-
rova. I  loni město Jindřichův Hradec připravi-
lo tradiční letní koncerty. Celkem si návštěvní-
ci mohli užít sedm různých hudebních zážitků. 
Prvním byl ve středu 14. července koncert Fast 
food orchestra. Státní hrad a zámek zpřístupnil 
každou srpnovou neděli kostel sv. Jakuba. 
SRPEN
Na první srpnový víkend připadla tradiční jind- 
řichohradecká pouť Porcinkule. Ani loni ne-
chyběly pouťové atrakce na  Tyršově stadio-
nu a na parkovišti Jitřenka. Očkovací centrum 
v  budově Fakulty managementu VŠE  skonči-
lo svoji činnost v polovině srpna. Následně od 
16. srpna probíhalo očkování již pouze v jind-

řichohradecké nemocnici. V pondělí 16. srpna 
předal starosta města Jan Mlčák děkovné lis-
ty a drobné dárky zaměstnancům městského 
úřadu, kteří pomáhali v Očkovacím centru Jind- 
řichův Hradec nebo na hygieně s trasováním, 
a  také členům Jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů města, kteří po  celou dobu fungová-
ní Očka zajišťovali chod parkoviště. Na tradič-
ním táboře pro děti z nízkopříjmových rodin, 
který pořádá město Jindřichův Hradec, proží-
valo pravé prázdninové dobrodružství třicet 
dětí. Ve středu 18. srpna je na Turistické základ-
ně jindřichohradeckého Domu dětí a mládeže 
v Radíkově navštívil starosta Jindřichova Hrad-
ce Jan Mlčák. Opera na zámku je už tradičním 
vrcholem jindřichohradeckého kulturního lé-
ta. Loni byla pro diváky připravena opera Bed- 
řicha Smetany Prodaná nevěsta. V  sobotu 
21. srpna ji v krásných kulisách místního zám-
ku zahráli, zazpívali a  zatancovali členové or-
chestru, sboru a baletu plzeňského Divadla Jo-
sefa Kajetána Tyla. Divadlo kvůli této kulturní 
události zkrátilo o  tři dny herecké prázdniny 
a opera v Jindřichově Hradci byla jejich prvním 
představením nové sezóny. Loni se celé před-
stavení obešlo oproti minulým dvěma roční-
kům bez deště. 
ZÁŘÍ
Ve středu 1. září 2020 začal nový školní rok mi-
mo jiné i pro 280 prvňáčků v základních školách 
v Jindřichově Hradci. Ve všech šesti základních 
školách a na Gymnáziu Vítězslava Nováka ma-
lé školáky a mladé studenty přivítali také před-
stavitelé města. Na 5. základní škole na sídlišti 
Vajgar děvčatům a  chlapcům popřál starosta 
města Jan Mlčák. Pro všechny prvňáčky město 
připravilo balíčky se školními potřebami, a také 
drobnou sladkost. Úžasný úspěch má za sebou 
jindřichohradecký plavec Jonáš Kešnar. Na pa-
ralympiádě v  Tokiu vybojoval v  září v  závodu 
na 200 metrů krásné 5. místo. Jonáš je odcho-
vancem Plaveckého klubu Jindřichův Hradec 
a  svěřenec místního trenéra Jana Šimka, kte-
rý je navíc trenérem celé reprezentace para-
lympijských plavců. Ocenění za úspěch oběma 
předal také starosta Jindřichova Hradce Jan Ml-
čák. První zářijový víkend patřil městským slav-
nostem. Od pátku do neděle se stovky lidí bavi-
ly při celkem devíti koncertech na dvou pódiích 
a nechybělo ani dobré jídlo. V pátek večer Dny 
města na  náměstí Míru úspěšně zahájil Petr 
Bende s kapelou, v sobotu navázala Sebranka, 
Like-it, Barbora Poláková a  Support Lesbiens. 
V sobotu 4. září se v Dolním Skrýchově kona-
la soutěž v  požárním útoku O  pohár starosty 
města Jindřichův Hradec a  3. ročník Memori-
álu V. Sedláčka. Soutěže se zúčastnilo celkem 
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pět družstev mužů. Obě soutěže nakonec vy-
hrálo pořádající družstvo SDH Jindřichův Hra-
dec. Ve čtvrtek 9. září absolvovalo 138 cyklistů 
první etapu závodu Okolo jižních Čech. Okruh 
centrem Jindřichova Hradce měřil jen něco má-
lo přes jeden kilometr a ti nejrychlejší ho uje-
li za  jednu minutu a  dvacet vteřin. Vítězům 
časovky gratuloval také starosta Jindřichova 
Hradce Jan Mlčák a  radní Jaromír Kopřiva. Při 
dalších etapách ale cyklisté ujeli denně víc než 
140 kilometrů. V neděli 12. září měla poslední 
etapa závodu cíl opět v našem městě. V pátek 
10. září se konalo tradiční Květinové odpoled-
ne. Loni benefiční akci uspořádal Vladimír No-
sek už podvacáté. Květinové vazby, věnce nebo 
výrobky klientů chráněných dílen si mohli lidé 
koupit celý den před Kulturním domem Střel-
nice. Výtěžek z dobročinné akce byl rekordních 
64 653 Kč. V pátek 10. září se po více než roční 
vynucené přestávce znovu vítaly nově naroze-
né děti. Na Vítání občánků se celkem dostavi-
lo a bylo přivítáno 52 dětí. Zatímco v běžných 
letech se vítají jen několikaměsíční miminka, 
teď už si pro dárky přišly děti po svých a v kapli 
bylo opravdu živo. Slavnostní vítání probíhalo 
potom každý pátek, než se dohnal skluz. V pro-
sinci se už ale plánovaný obřad neuskutečnil 
a v tradici se bude pokračovat hned, jak to situ-
ace dovolí. Předposlední zářijový víkend měs-
to ožilo Slavnostmi Adama Michny z Otradovic, 
které připomněly nejvýznamnějšího jindřicho-
hradeckého rodáka a  hudebního skladatele. 
Na své si přišli nejen milovníci barokní hudby. 
Připraveny byly koncerty, mše, jarmark, dýchá-
nek s tancem nebo procházka. Návštěvníci mě-
li možnost poznat Michnu jinak než "jen" jako 
autora oblíbené vánoční koledy Chtíc, aby spal. 
ŘÍJEN
Ve čtvrtek 30. září skončila třetí etapa opravy 
Václavské ulice. Od  dubna do  září prošel ge-
nerální rekonstrukcí úsek od  křižovatky s  uli-
cí U  Nemocnice až po  křižovatku s  ulicí Čes-
koslovenských legií. Symbolicky přestřižením 
pásky stavbu ukončil starosta Jan Mlčák, mís-
tostarosta Miroslav Kadeřábek a zástupce sta-
vební firmy Jindřichohradecké montáže Jakub 
Závodský v pátek 1. října. Loučení s turistickou 
sezónou se konalo v sobotu 2. října. Krásné so-
botní odpoledne využilo téměř 400 lidí k tomu, 
aby si udělalo vyjížďku na kole nebo procházku 
po okolí Jindřichova Hradce. Start i cíl výšlapu 
Přes kopec na Hradec byl ve Sportcentru Bobe-
lovka a pro účastníky byly připraveny dvě cykli-
stické a jedna pěší trasa. K volebním urnám při 
parlamentních volbách přišlo během druhého 
říjnového víkendu v Jindřichově Hradci celkem 
10  879 voličů, to znamená 64,65 % volební 

účast, tedy zhruba o  1 % méně, než činil ce-
lostátní průměr. Nejčastěji Jindřichohrade-
čáci volili ANO 2011 (27,73 %), druhá v pořadí 
skončila koalice SPOLU (26,56 %) a třetí PIRÁTI 
A  STAROSTOVÉ (14,61 %). Pětiprocentní hra-
nici překročila v  Jindřichově Hradci také SPD 
(7,78 %), ČSSD (6,16 %) a  Trikolora Svobodní 
Soukromníci  (5,03 %). V  porovnání s  volbami 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v ro-
ce 2017 byla tentokrát volební účast v  Jindři-
chově Hradci o 4 % vyšší. Páteční večer 22. října 
patřil v  Kulturním domě Střelnice slavnostní-
mu předávání cen starosty města Křišťálová 
růže. Ceny za  celoživotní práci a  mimořádné 
činy, které vedly k rozvoji Jindřichova Hradce, 
se předávaly už počtvrté. Osobnosti v pěti ka-
tegoriích nominovali sami občané. Křišťálovou 
růži pro rok 2021 si v kategorii věda a výzkum 
odnesl muzeolog a historik Jan Dolák, za kul-
turu byl oceněn herec Antonín Kaška, v oblasti 
sportu cenu převzal bývalý trenér basketbalu 
Petr Hudler, v kategorii podnikání Křišťálovou 
růži získala bývalá ředitelka Waldviertler Spar-
kasse Bank AG Ludmila Kubánková a za oblast 
sociální služby byl oceněn předseda Oblast-
ního spolku Českého červeného kříže Otakar 
Stavinoha. Město zveřejnilo Strategický plán 
rozvoje města Jindřichův Hradec na období let 
2021–2025. V  pondělí 25. října byla slavnost-
ně otevřena první stálá noclehárna pro ženy 
v  Jindřichově Hradci. Dosud v  našem městě 
charita provozovala jen noclehárnu pro muže, 
ukázalo se ale, že poptávka je i po lůžkách pro 
ženy bez přístřeší. Noclehárna tak nyní nabízí 
osm míst pro muže a  tři pro ženy. Ve  čtvrtek 
28. října, v den státního svátku, se v Jindřicho-
vě Hradci konala tradiční vzpomínková akce. 
Vznik samostatného československého stá-
tu jsme si připomněli hned na třech místech. 
Nejprve u Památníku letců na Nábřeží Ladisla-
va Stehny, poté u pomníku plukovníka Švece 
u  Švecovy koleje a  hlavní pietní akt proběhl 
u památníku v Mertových sadech. 
LISTOPAD
Rok a dva měsíce byla mimo provoz zastávka 
MHD Fruko. K dočasnému zrušení zastávky do-
šlo kvůli tomu, že pozemek od státu koupil sou-
kromý majitel a  po  městu požadoval vysoké 
nájemné. Po měsících vyjednávání došlo k do-
hodě a město poté, co odkup schválilo zastupi-
telstvo, pozemek koupilo za 3 mil. Kč. Od 1. lis-
topadu tak začaly autobusy MHD opět zajíždět 
až na zastávku Fruko, dosud končily na zastávce 
hřbitov. V ulicích 28. října a Zborovská přestala 
platit přednost zprava, která se v těchto ulicích 
neosvědčila, a proto bylo obnoveno dopravní 
značení hlavní silnice a  přednosti v  jízdě tak, 

aby to odpovídalo skutečnému provozu v da-
ném místě, a to i vzhledem k provozu autobu-
sů MHD. Den válečných veteránů se slaví celo-
světově 11. listopadu u příležitosti konce první 
světové války. V Jindřichově Hradci se uskuteč-
nil v 11.00 hodin pietní akt v režii 44. lehkého 
motorizovaného praporu na městském hřbito-
vě. Za město položil věnec u památníku věno-
vanému padlým hrdinům místostarosta Jindři-
chova Hradce Miroslav Kadeřábek. Během října 
a listopadu vysázela zahradnická firma na stá-
vajících i nově vytvořených zelených plochách 
ve Václavské ulici stovky keřů, trvalek i cibulo-
vin. Kromě toho se ulice nově zazelená i díky 
devíti vzrostlým lípám. Ty jsou vysázeny v blíz-
kosti zastávky MHD a u odbočky do ulice Na Pi-
ketě. Výsadby byly navrženy a rozmístěny tak, 
aby zeleň plnila nejen ekologickou a hygienic-
kou funkci, ale i funkci estetickou. Loňským jind- 
řichohradeckým vánočním stromem se sta-
la dvanáctimetrová jedle z Mnichu u Kardašo-
vy Řečice. Strom věnoval Lukáš Fencl z Mnichu, 
rodina chtěla z  bezpečnostních důvodů jed-
li pokácet, přáním dědečka majitele bylo, aby 
se krásný strom stal vánočním. Dědeček pana 
Fencla se splnění svého přání už bohužel nedo-
čkal, ovšem jedle z Mnichu byla určitě jedním 
z nejkrásnějších stromů, který jsme na náměs-
tí Míru měli. 
PROSINEC
Soutěž Hradecká selfie odhalila své vítěze. 
Z  fotografií, které lidé poslali, vybrala porota 
tři, které zaujaly nejvíce a  jeden snímek oce-
nili hlasující na Facebooku. Ti dali nejvíc lajků 
originální fotce Jakuba Trojana, celkem si sel-
fie s  jindřichohradeckým zámkem vysloužilo 
463 hlasů. Porotu nejvíce zaujala fotografie 
Kristýny Hurychové, kde také nechybí míst-
ní zámek, ale navíc se rodina paní Hurychové 
na  focení vybavila vlastnoručně vyrobenými 
rekvizitami s  tématikou Jindřichova Hradce. 
Od 1. prosince ukončila Nemocnice Jindřichův 
Hradec  očkování neregistrovaných zájemců. 
Termín očkování bylo možné zajistit pouze 
přes rezervační systém. Fakulta managementu 
k našemu městu neodmyslitelně patří už třicet 
let a vzájemné působení vysoké školy a měs-
ta se celou dobu přirozeně prolíná. Teď ale to-
to spojení dostalo oficiální punc a  také kon-
krétní podobu. Starosta Jindřichova Hradce 
Jan Mlčák a děkan Fakulty managementu VŠE 
Vladislav Bína ve čtvrtek 2. prosince podepsa-
li Deklaraci o spolupráci. Nápad zformalizovat 
a ukotvit partnerství vznikl při tvorbě Strategic-
kého plánu rozvoje města na roky 2021–2025. 

Eliška Čermáková
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 12. 11. 2021 do 6. 12. 2021 nás opustili:

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Jana SEMERÁDOVÁ Nová Bystřice 14. 4. 1950 12. 11. 2021
František DOLEŽAL Lomy 16. 5. 1951 13. 11. 2021
Jaroslava ŠVARCOVÁ Mirochov 8. 11. 1953 14. 11. 2021
Václav MOL Číměř 22. 9. 1954 15. 11. 2021
Vlasta FLACHSOVÁ Jindřichův Hradec 2. 2. 1934 15. 11. 2021
Miroslav HOLUB Kardašova Řečice 25. 2. 1928 15. 11. 2021
Michaela KLOSOVÁ Jindřichův Hradec 23. 9. 1953 15. 11. 2021
Marie MALÍŘOVÁ Jindřichův Hradec 2. 2. 1951 15. 11. 2021
Karel ČÁP Jindřichův Hradec 28. 3. 1935 17. 11. 2021
Miloslav HOLICKÝ Jindřichův Hradec 26. 3. 1947 18. 11. 2021
Jiří KUKLETA Kardašova Řečice 8. 4. 1929 19. 11. 2021
Věra DOSTÁLOVÁ Třeboň 2. 9. 1933 20. 11. 2021
František ŠTIPČÁK Nová Bystřice 28. 3. 1949 21. 11. 2021

Drahomíra STEJSKALOVÁ Jindřichův Hradec 29. 7. 1946 21. 11. 2021
Vlasta VEJVAROVÁ Lovětín 4. 4. 1928 22. 11. 2021
Antonín VONDRUŠ Jindřichův Hradec 5. 5. 1936 22. 11. 2021
Libuše RÝPAROVÁ Jarošov nad Nežárkou 23. 9. 1953 23. 11. 2021
Milada VANÍČKOVÁ Žirovnice 28. 12. 1945 24. 11. 2021
Jaroslav KALVAS Lásenice 5. 6. 1930 25. 11. 2021
Jana BABICKÁ Hospříz 28. 8. 1949 25. 11. 2021
Miloš TONEK Chlum u Třeboně 16. 11. 1950 27. 11. 2021
Karel BUREŠ Lásenice 30. 8. 1953 28. 11. 2021
Jan ĎURIŠ Jindřichův Hradec 9. 11. 1952 28. 11. 2021
Alena DUBSKÁ Chlum u Třeboně 9. 9. 1935 29. 11. 2021
Luboš KONEČNÝ Albeř 19. 5. 1955 29. 11. 2021
František NOVÁK Kunžak 30. 3. 1957 1. 12. 2021
Josef HADINEC Roseč 3. 7. 1946 2. 12. 2021
Josef SCHWARZ Otín 2. 5. 1932 6. 12. 2021

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

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

 �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

Kateřina Oherová @piccolarossaDaniel Dvořák @dan.dvorak Martin Němec @mrtnnmcJaroslav Pavlík @jarpav_photography

 �Od září do listopadu loňského roku město přivítalo 235 dětí
Vítání nově narozených dětí je tradičním 
slavnostním okamžikem, na který se těší řa-
da rodičů. Kvůli pandemii nemoci covid-19 
a  opatřením proti jeho šíření nebylo mož-
né vítání uskutečnit víc než rok. V  pátek 
10. září se po  vynucené přestávce loni po-
prvé znovu vítaly nově narozené děti. Na to-
to vítání bylo zváno 105 dětí narozených 
v měsících únor–květen roku 2020. Celkem 
se dostavilo a bylo přivítáno 52 dětí. Zatím-
co v  běžných letech se vítají jen několika-
měsíční miminka, teď už si pro dárky přišly 
děti po  svých a  v  kapli sv. Maří Magdaleny 
bylo opravdu živo. Slavnost potom pokračo-
vala každý pátek až do  1. října, a  pak ještě 

jednou v  listopadu. Celkem bylo přivítáno 
235 dětí. Dohnali jsme tak skluz, který se 
„podařilo“ kvůli covidové situaci nabrat. Plá-
nované prosincové vítání nově narozených 
dětí jsme opět museli zrušit. V  tuto chvíli 
na přivítání čeká kolem dvaceti dětí a na ob-
řad je i  s  jejich rodiči a  rodinou pozveme, 
až to situace dovolí. Vítání občánků zajišťu-
je odbor sociálních věcí Městského úřadu 
Jindřichův Hradec. Každé přivítané dítě ob-
drží od města 1000 Kč na spořicí účet Juni-
or založený u Komerční banky a věcné dary 
za 700 Kč, a to dětskou hračku, knihu, polštá-
řek a pro maminku květinu. 

Eliška Čermáková
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nemohli již nalézti místa. A nenu-
cená, veselá nálada rozpoutala se 
ihned při zahájení pořadu, když 
silný orchestr pod taktovkou di-
rigenta bra. Boh. Grotze spustil 
rázný sokolský pochod „Lví silou“, 
a  sotva utichl hlučný potlesk, již 
opět rozléhají se dvoranou nové 
zvuky Kajovy ouvertury „Hádačky“. 

Hudba, jež obohatila pořad devíti 
vybranými čísly, vesměs zhostila se 
se ctí svého úkolu, a pak hrála ne-
únavně vytrvalým tanečníkům až 
do pozdního rána. 
Počet sňatků u nás v r. 1921
Církevních sňatků uzavřeno 113, 
z  toho 62 městských a 51 vesnic-
kých, občanských u okr. správy 84. 

Ve zdejší osadě narodilo se v celku 
222 dětí (136 mužského a 86 žen-
ského pohlaví), celkem zemřelo 
244 lidí, z  toho ve městě 195 a ve 
vesnicích 49, ve  veřejné nemocni-
ci 79.

pomýšleti na stěhování. Ježto dru-
hého dne utuhlo, počala voda rych-
le opadávati a ve středu byla opět 
ve  stavu normálním. Škoda příči-
nou vody způsobena není veliká. 

Ta česká muzika,
ta srdce proniká a  zvláště, když 
spustí ve  vlaku z  Veselí ku Hrad-
ci jedoucím harmonikář aneb do-
konce i  kolovrátkář různé ty odr-
hovačky, které musí cestující 
obecenstvo chtěj nechtěj poslou-
chat. Slušné obecenstvo by zaslu-
hovalo více ohledu!
Velkoměstským není, 
když různé odpadky z okna se vy-
hazují, aneb koberce se vyklepáva-
jí a ještě méně, když různé tekutiny 
z téhož místa na ulici vylévají. Poli-
cie v zjištěných případech zakročila.

13. ledna 1922
Sylvestrovský večer
Sokolem na  Střelnici uspořáda-
ný, zdařil se nad veškeré očeká-
vání. Dvorana byla v  pravém slo-
va smyslu „nabita“, takže opozdilci 

7. ledna 1922
K výstavě prací ak. malíře prof. Fr. Strnada
Cosi mile intimního bylo v té gym-
nasijní síni v těchto dnech. Téměř 
celé životní dílo umělcovo bylo tu 
shromážděno. Od dětství, přes lé-
ta studijní až k  tragickému skonu 
vine se celým jeho dílem nezměr-
ná láska k umění. A přece nemohl 
této své nejvyšší lásce dáti celé 
své „já“! Množství nedokončených 
prací mluví tu příliš jasně, a  kdo 
zná jeho život a „má oči k vidění“, 
ten porozumí. Dnes, kdy záplava 
břídilů a všelikých těch „istů“ pro-
fanuje umění, je dvojnásob mi-
lým pookřáti před dílem poctivé-
ho umělce, jenž nemá zapotřebí 
sáhodlouhých komentářů, ani ne-
čeká na  úspěch u  filistrů, ale srd-
cem tvoří. 
Masopust zahájen ve čtvrtek
v  každém směru zdařilým repr. 
plesem ČOB. Tančeno bylo při říz-
né hudbě vojenské, návštěva ve-
lice pěknou. Tančícím dostalo se 
po  dlouhé době skromňoučkého, 
leč vkusného tanečního pořádku. 
Pořadatelé učinili vše, co v  jejich 
moci bylo a vkusnou dekorací po-
tvrdili na  novo svou dobrou po-
věst. Opelíchaná dvorana naše volá 
po opravě a očekávalo se, že aspoň 
pošramocené stěny přebarveny 
budou, neb sál, v němž jsou stěny 
otlučeny, štuk na více místech opa-
daný svou ubohostí činí trapný do-
jem hlavně u hostů z  jiných měst, 
jichž na plesu bylo dosti. 
Taneční hodiny 
pro živnostenský ples začaly včera. 
Se zvaním počne se příští týden. 
Pokračování přednášky 
sl. R. Pohorské o jemném chování 
bude se odbývati v sobotu 14. led-
na o 8 hodině večerní v místnosti 
gymnasia.
Rozvodněná Nežárka
V  noci z  ponděle na  úterý stoup-
la voda v  řece Nežárce následkem 
deštivého před tím několik dnů tr-
vajícího počasí tou měrou, že místa 
níže položena, byla zatopena. I oby-
vatelé bytů v  místech těch museli 

Silvestrovské oslavy konce roku 1921 byly jako v předešlých poválečných letech a v předválečné době počátku 20. sto-
letí vlastně jakýmsi úvodem k veselému masopustnímu dění, jemuž v Jindřichově Hradci dominovala bohatá plesová 
a koncertní sezóna. Bál střídal bál, redaktoři a přispěvatelé listu Ohlas od Nežárky oceňovali ve svých zprávách úroveň 
plesů, k nimž patřil kromě kvalitní hudby, výzdoby a doprovodných programů i návrat k tištěným tanečním pořádkům 

nebo zařazení tanců, které se dokonce před plesy veřejně nacvičovaly. Kritice pak podléhal neutěšený stavební stav jindřichohradecké Střelnice, kde se větši-
na plesů konala a zmiňováno bylo také veškeré nevhodné chování na bálech – nedostatečný oděv a přílišné požívání alkoholu. 

POHLEDY DO HISTORIE

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

20. ledna 1922
Jubilejní koncert na oslavu p. kapitána ka-
pelníka Zemana
Ve  středu 18. t. m. pořádán byl 
ve  dvoraně Střelnice jubilejní 
koncert zdejší posádkové hudby 
na paměť 25 letého působení pa-
na kapelníka kapitána Zemana při 
hudbě našeho domácího pluku. 
Ve  slavnostně vyzdobeném sále 
shromáždilo se obecenstva tako-
vé množství, jaké nevídá Střelni-
ce často, a není divu, vždyť všichni 
Hradečané chtěli svojí přítomnos-
tí ctíti záslužnou a  obětavou prá-
ci „našeho“ pana kapelníka, který 
prožívá všeobecné obliby a  kte-
rého zná nejen každé dítě u  nás, 
ale i širší hudby milovné obecent-

stvo po  vlastech českých! Všecka 
čísla programu byla provedena 
za osobního řízení jubilantova tak 
bezvadně a umělecky výstižně, jak 
si toho jen přáti lze. Ku příštím jubi-
lejím přejeme panu kapitánovi Ze-
manovi mnoho zdraví, aby třímal 
své dirigentské žezlo stejně pevně 
a radostně jako dnes!
-----------------------------------------------
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

První dobročinnou aukci uměleckých děl pro-
vázelo mnoho emocí. Největší dražební souboj 
se strhnul u díla amatérského malíře Františka 
Novotného, když se jeho dílo vydražilo za cenu, 
která byla 6,6 x vyšší než vyvolávací cena. Fran-
tišek Novotný je malíř amatér, který žije v Do-
mově sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí. „Jeho 

 �Dobročinná aukce pomohla hospici sv. Kleofáše
motiv zimního slunce se nám natolik zalíbil, že 
jsme se rozhodli dát jej na  letošní hospicové Pf“, 
uvedla ředitelka hospice Irena Kalná. V samém 
závěru aukce se dražil velký kovový objekt při-
pomínající anděla. Vydražené dílo bylo vzápětí 
darováno hospici, aby anděl strážný bděl nad 
všemi klienty i pracovníky.

„Listopadová aukce se nadmíru vydařila, atmo-
sféra byla úžasná a zábavná. Z celkových 48 děl 
se jich vydražilo 42. Na  aukci vládla vstřícnost 
a duch podpory naší práce. Každého, kdo se auk-
ce zúčastnil, jsme s  radostí zařadili do  velkého 
okruhu přátel a podporovatelů našeho hospice,“ 
uzavírá Irena Kalná. 
Celkový výtěžek z  aukce se vyšplhal na  část-
ku 144 600 Kč a poputuje na mzdy zdravotních 
sester a provoz hospice. Je to skvělý výsledek 
umělců, dárců a všech, kteří přišli dražit a bavit 
se ve  prospěch hospice. Děkujeme hlavnímu 
partnerovi České spořitelně, Rain Tiskárně, s.r.o. 
Jindřichův Hradec, Vladimíru Noskovi, Karlu 
Slámovi, Martinu Vaňkovi, Swingovému kvin-
tetu jindřichohradecké ZUŠ a všem dobrovol-
níkům a pracovníkům hospice.

Petra Pfeiferová

Za pár měsíců to bude rok, co se nám podaři-
lo získat do pronájmu Krafferovu zahradu. Klíče 
od magického místa za zdí uprostřed Jindřicho-
va Hradce jsme dostali v dubnu a prvním cílem 
bylo přichystat se na největší zahradnický svá-
tek – Víkend otevřených zahrad v polovině červ-
na. Za dva a půl měsíce se nám povedlo zahradu 
uvést do podoby, ve které jsme ji mohli otevřít 
veřejnosti. Celé léto byla vrata otevřená prak-
ticky denně a  podařilo se nám udělat několik 
úspěšných akcí. Ve spolupráci s organizací Ote-
vřená OKNA, z. ú. to byl originální swap, uspo-
řádaný ve  velkém skleníku. Podzim jsme přiví-
tali  animací, filmem a  divadlem ochotnického 
divadelního souboru ze Suchdola nad Lužnicí. 

 �Náš uplynulý rok v Krafferově zahradě
Brány zahrady jsme uzavřeli v prosinci akcí Ad-
vent v  zahradě, v  jejímž rámci bylo odhaleno 
sousoší od Anny Krninské. Za celou sezónu jsme 
vás, návštěvníků přivítali víc jak 2500 a moc rá-
di bychom vám poděkovali, protože bez vás 
bychom to nikdy nedokázali. Naučili jsme se 
spoustu nových věcí a poznali spoustu nových 
lidí různých profesí. Máme pole báječných kvě-
tin k řezu, skleník hrnkovaných stínomilných tr-
valek a naše hlavy přetékají nápady, jak starou 
zahradu znovu probudit. První krok jsme zvlád-
li, podařilo se nám život v  Krafferově zahradě 
opět nastartovat, ale ten další můžeme udělat 
jedině společně s vámi. V zahradě chybí zázemí 
s tekoucí vodou, elektřinou a vytápěním, které 

nutně pro chod zahrady potřebujeme. To je pro-
blém nejen pro nás, co se o ni staráme, ale ta-
ké pro naše návštěvníky. V tomto roce bychom 
to rádi napravili. Protože naše zdroje jsou velmi 
omezené, rozhodli jsme se během ledna odstar-
tovat sbírku na: www.hithit.com, která by nás 
k  realizaci tohoto snu zase o  krůček posunula. 
Každý, kdo chce přispět, to může udělat jen tak 
pro svůj dobrý pocit a náš úsměv, nebo si za svůj 
příspěvek může vybrat odměnu. Pojďte s námi 
zachránit malý kousek Jindřichova Hradec a vy-
tvořit místo pro skutečná setkávání. Za celý tým 
Krafferovy zahrady děkuje

Michaela Zudová
Foto: Daniela Smetanová a Anna Krninská
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Pilot Jan Klán (*22. 1. 1911–†10. 12. 1986) v důstoj-
nické uniformě RAF ve Velké Británii. 

Foto: Ladislav Sitenský

Když se řekne jméno Vlasta Javořická (skuteč-
ným jménem Marie Barešová, provdaná Ze-
zulková), především čtenářkám tzv. červené 
knihovny se vybaví desítky románů a  povídek 
od  této spisovatelky z  nedaleké Studené. Její 
vyprávění často vykresluje romantické příběhy 
chudých venkovských dívek, jak ke skutečnému 
štěstí přišly. 
Vlasta Javořická vychovala celkem pět svých 
dětí a jednoho sirotka. Nejmladší dcerou byla 
Vendula. Právě ona prožila životní příběh, kte-
rý se však poměrně výrazně odlišuje od literár-
ních příběhů její maminky. Vendula Zezulková 
se v předválečném období seznámila s vojen-
ským důstojníkem letectva Janem Klánem, 
který byl nejprve stíhacím pilotem v  Hradci 
Králové a Olomouci, posléze od roku 1938 ve-
litelem Četnické letecké hlídky v Českých Bu-
dějovicích.

 �Válečný pilot Jan Klán, zeť spisovatelky Vlasty Javořické
Před vypuknutím 2. světové války odešel J. Klán 
již v květnu 1939 ilegálně do Polska, odtud ná-
sledně odjel do  Francie. Byl v  první skupině 
čs. stíhacích letců zařazených v  prosinci 1939 
na frontu, kde působil u GC II/5. Patřil mezi letec-
ká esa bitvy o Francii. Po kapitulaci Francie odplul 
do Velké Británie, kde byl 17. srpna 1940 zařazen 
k RAF VR (aktivní zálohy britského Královského 
letectva). Od září 1940 létal u 312. čs. stíhací pe-
rutě, s níž se účastnil bitvy o Británii. Na přelomu 
května a června 1941 stál krátce v čele 312. čs. stí-
hací perutě, již v průběhu června však opustil ze 
zdravotních důvodů operační činnost a působil 
jako styčný důstojník na  Inspektorátu letectva 
(IČL) v Londýně. Od července 1942 byl zařazen 
jako operační noční stíhač u 605. britské perutě, 
koncem listopadu 1942 byl přeřazen k 68. noční 
stíhací peruti. V červnu 1943 odešel zpět na IČL 
a  posléze na  MNO v  Londýně. Počátkem úno-

ra 1944 odjel Jan Klán ve  skupině našich letců 
do Sovětského svazu, kde byl ustanoven zástup-
cem velitele 1. čs. stíhacího pluku škpt. Františ-
ka Fajtla, DFC. V září 1944 se podílel na přípravě 
bojových operací naší jednotky během Sloven-
ského národního povstání, v říjnu byl ustanoven 
velitelem výcviku čs. letců v polském Przemyšlu. 
Od ledna 1945 byl zástupcem velitele 1. čs. smí-
šené letecké divize v SSSR gen. Ludvíka Budína. 
Krátce po návratu do osvobozené vlasti spěchal 
za svojí Vendulou do Studené, kde se v létě 1945 
konala jejich slavná svatba. Jan Klán v té době 
velel Letecké dopravní skupině v Praze, od roku 
1946 byl zástupcem československého vojen-
ského a leteckého atašé v Moskvě. Po komuni-
stickém puči byl koncem října 1949 propuštěn 
z armády a degradován na vojína. Následně pra-
coval v  Národním památkovém ústavu v  Čes-
kých Budějovicích, kde měl na starost například 
zámky Červená Lhota či Hluboká nad Vltavou. 
Před hrozícím zatčením STB emigroval se svo-
jí rodinou do  USA, kde vykonával pod novým 
jménem John Kent funkci obchodního zástupce 
letecké firmy Piper Aircraft především pro Evro-
pu. Zemřel před 35 lety 10. prosince 1986 v ari-
zonském Tusconu v USA. 
V  roce 1991 byl Jan Klán in memoriam rehabi-
litován a  povýšen do  hodnosti plukovníka. Byl 
nositelem řady vysokých československých i za-
hraničních vyznamenání. Spolu s paní Vendulou 
Klánovou (Kent) a manželkou pana prezidenta Ol-
gou Havlovou jsme se řadu let marně pokoušeli 
o jeho povýšení do generálské hodnosti. Nebylo 
mu uděleno ani nejvyšší státní vyznamenání Řád 
Bílého lva, ač by na něj měl dozajista nárok. Ně-
kolik let jsem byl také ve spojení se synem Jana 
a Venduly Klánových (Kent) Georgem Kentem ži-
jícím v USA. Až jeho vyprávění, pátrání ve vojen-
ských archivech a díky pomoci našich vojenských 
přidělenců ve Velké Británii se mi v roce 2019 na-
plno odkryla nečekaná fakta, která by dozajista 
stála za  vydání samostatné monografie o  Janu 
Klánovi. Byl by to však zcela jiný příběh, než kte-
rý by sepsala jeho slavná tchýně Vlasta Javořická. 

Text a fotoarchiv: Vladislav Burian

Klienti Domova seniorů  Jindřichův Hradec se 
v letošním roce opět, a to po 16 letech, zapoji-
li do projektu organizace UNICEF „Adoptuj pa-
nenku a zachráníš dítě“. 
Začátkem loňského adventu zaslali na  adresu 
organizace 14 panenek, které pomohou získat 
finanční prostředky pro celosvětovou očkovací 
kampaň v rozvojových zemích proti šesti hlav-
ním smrtelným dětským chorobám (spalničky, 
záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dět-
ská obrna). 
V roce 2005 se panenky vyrobené seniory roz-
běhly po celé České republice, a tak pevně věří-
me, že tomu tak bylo i tentokrát. 

Radka Stejskalová

 � Jindřichohradečtí senioři podpořili děti z rozvojových zemí

Váleční piloti Jan Klán a  František Fajtl, DFC 
v únoru 1944 během cesty z Velké Británie do So-
větského svazu.
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Pan Klempera měl rád 
společnost, výlety a spo-
lečné besedování.

Hanička neodmyslitelně patřila k partě našich "Bydlíků". A bylo jí s námi dob-
ře, jak dokazuje svým gestem.

CHCETE NÁS?
Goldie
kočička, narozena 8/2020, 
kastrovaná
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 pře-
bytečnou energii, pak je v pohodě.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Punk
kocourek, narozen 11/2020, 
kastrovaný
Punk byl při příjmu velice pla-
chý, ale za těch pár měsíců, co je 
u nás, už jsme se skamarádili na-
tolik, že už se nechá hladit po ce-
lém těle, opatrně zvednout ze 
země, ale trochu se ještě bojí. Do-
konce už mu můžeme dát i pusu 
na hlavičku. Moc mu pomáhá přítomnost vyrovnaných a mazlivých 
koček. S kočičkami celkově vychází velice dobře, je čistotný. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec) 

Erebos
kocourek, narozen 8/2021
Kastrace v  dospělosti je pod-
mínkou adopce. Kocourek je 
velmi milý a vymazlený. Je zvyk-
lý na kočičí záchod, s ostatními 
kočičkami vychází dobře. V dů-
sledku prodělaného silného zá-
nětu 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 mi-
lá a vymazlená. Je zvyklá na koči-
čí záchod, s ostatními kočičkami 
vychází dobře.
Kontakt pro zájemce 
- 608 120 840 (Nová Ves, Číměř)

Kostička
kočička, narozena 8/2021
Kastrace v dospělosti je podmín-
kou adopce. Kočička je vymazle-
ná a neskutečně milá.
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Goliáš
kocourek, narozen 5/2021, 
kastrovaný 
Goliáš už si zvykl na lidské dote-
ky a mazlení i chování v náruči si 
užívá. Sám si pro hlazení i pocho-
vání chodí a soupeří s ostatními 
kočičkami, aby na něj přišla řada 
přednostně. Je velmi čistotný a zvyklý na kočičí kamarády.
Kontakt pro zájemce
- 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

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

Motto: „Štěstí se nachází vždy poblíž a  mezi situacemi, které jsou 
nám na dosah.“                                                                                                       (Bulwer)
Milí přátelé, starý rok za sebou zavřel své dveře a ten nový je před námi. 
Sluší se škvírkou nahlédnout na to, co zůstalo za dveřmi našich vzpomínek. 
A uvědomit si, co se nám třeba bude vracet ve snech, ve chvílích ticha, v set- 
káních s kolegy a kolegyněmi. Jsou životy, které se uzavřely a pokud nebu-
deme vzpomínat, budou nenávratně pryč. Jed-
ním z velmi výrazných lidí, jejichž pouť se koncem 
roku 2021 uzavřela, byl pan Klempera. Měli jsme 
to štěstí potkat se s ním v jeho seniorském věku, 
kdy trávil své dny v DS Otín a s radostí nejen při-
jímal, ale spoluvytvářel aktivity D-klubu. Měl moc 
rád život. Miloval květiny a s chutí se o ně staral. 
Z dob, kdy působil jako hajný v Novohradských 
horách, měl spoustu vzpomínek, zajímavých his-
torek i  fotografií. Rád se o své vzpomínky a his-
torky dělil. Měl rád besedy u kávy a bábovky, byl 
vždy aktivní a jeho povídání zaujalo. Jedna z nej-
silnějších vzpomínek se váže na  společný výlet 
po jeho někdejším revíru, který vymyslel a s naší 
pomocí zorganizoval. Dobrá Voda, Šumavské po-
hoří, Baronův most, prales Žofín, Stříbrné hory. 
Služební auto poskakuje po cestách – necestách, 
spolujezdci jsou ponořeni do vyprávění, před oči-
ma nám vyvstávají jeleni, zajíci, ale i zaniklé vesni-
ce a život v nich. Nikoho z nás by asi nenapadlo 
se na většinu těch míst podívat. Možná zbožného poutníka na Dobrou Vo-
du. Ale řada míst ukrytých v lesích a jejich příběhy většině běžných  „konzu-
mentů“ unikají. Po výletě s panem Klemperou se člověk pomalu navracel 
do reality a trochu udiveně se díval na to, kde a co to vlastně žijeme. Měl stá-
le chuť povídat si a něco tvořit a nikdy nebyl rezignovaný, i když prošel tvr-
dými životními ztrátami. Setkání se silným obsahem.
Další život, který dospěl ke svému konci, byl život naší milé klientky Hanič-
ky. Bydlela v přízemí „okálu“ a měla důležitou roli – vítala příchozí, mávala 
odcházejícím. V dílnách měla ráda tkalcování a spolu jsme složily básničku: 
“První, druhá, třetí, čtvrtá, Hanka v dílně stavem ťuká!“ To abychom zkroti-
ly čtyřlistový stav a správně přehodily jednotlivé listy. Zvládla to, bavilo ji to. 
Ráda zpívala, ráda jezdila na tábory. Měla spoustu otázek. Občas dokázala 
i vytočit, ale to prostě k životu patří. Odešla, pro nás, překvapivě a nečekaně 
brzy. Ale jsme rádi, že s námi na naší životní cestě pobyla. Děkujeme jejím 
rodičům za důvěru, se kterou ji svěřili do našich služeb. Štěstí bylo s ní pobýt, 
štěstí je, že na ni můžeme v dobrém vzpomínat.
Milí přátelé, děkujeme vám všem, kteří čtete tyto zprávičky z Otevřených 
OKEN a trávíte s námi nějaký čas. Děkujeme, že se máme s kým sdílet. Dě-
kujeme vám, kteří nám dáváte zakázky a kupujete naše zboží, díky, že má-
me pro koho pracovat. Děkujeme vám všem, kteří jste nás finančně či věcně 
podpořili. A přejeme vám, abyste vnímali své štěstí, dokud je s vámi, dokud 
je na dosah. Ať žádná hezká chvíle neuteče bez povšimnutí – byla by jí ško-
da. Protože to, co nezůstává v našich myslích, prostě pomalu zmizí. Šťastný 
celý rok 2022!

Drahomíra Blažková

 � ŠTĚSTÍ JE POBLÍŽ…
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Kulturní dům Střelnice děkuje všem přízniv-
cům kultury za účast na akcích, které se nám 
během roku 2021 i  přes nepříznivou situaci 
související s  onemocněním covid-19 podařilo 
zrealizovat. Úvod loňského roku nebyl pro kul-
turu příznivý, a tak se z důvodu opatření proti 
šíření nemoci přesunuly některé kulturní akti-
vity do online prostředí. Prostřednictvím You-
tube kanálu KD Střelnice mohli zájemci zhléd-
nout záznamy představení jindřichohradecké 
Divadelní společnosti Jablonský a  Ochotnic-
kého souboru J. K. Tyl Kardašova Řečice. Při-
praveny byla také masopustní fotosoutěž 
masek a soutěž pro děti nazvaná „Děti, nama-
lujte čarodějnici“. Živé akce odstartovalo diva-
dlo Járy Cimrmana červnovým představením 
„Švestka“. Program Jindřichohradeckého léta 
2021 se své realizace dočkal a pro diváky by-
lo připraveno velké množství letních koncer-
tů, jak v atriu MF MOM, v parku pod gymná-
ziem, tak i na náměstí Míru. Hradečáci nepřišli 

 �Ohlédnutí za kulturou v roce 2021
ani o tradiční folkový festival Zpívání nad Ne-
žárkou, Město dětem nebo letní Kinematograf 
bratří Čadíků. Završením prázdninové kultu-
ry byla jako tradičně opera v nádherných pro-
storách jindřichohradeckého hradu a  zámku. 

Dny města Jindřichův Hradec se v letošním ro-
ce netradičně uskutečnily v září a nabídly ná-
vštěvníkům bohatý hudební program v centru 
města. Odehrála se další divadelní předsta-
vení, 53. ročník Jihočeského festivalu Concer-

tino Praga, Svatováclavské slavnosti, a  také 
27. tradiční Slavnosti Adama Michny z Otrado-
vic. V závěru roku se podařilo přichystat vánoč-
ní a adventní koncerty nebo čertovské odpole-
dne pro děti. Další akce bohužel nemohly být 
uskutečněny. Výstavní dům Stará radnice bě-
hem celého roku nabídl kromě stálých expo-
zic, jako jsou modelové kolejiště nebo expo-
zice z  historie Jindřichova Hradce, tři výstavy 
v  galerii, a  to velmi úspěšnou výstavu podle 
večerníčku Krysáci, výstavu karikatur obrazů 
Čeští vědci a jejich vynálezy a adventní výsta-
vu jindřichohradeckého fotografa Petra Kube-
še Inter mundos (Mezi světy).
Doufáme, že letošní rok bude pro kulturu příz-
nivější a budeme vám moci zprostředkovat za-
jímavé kulturní zážitky. Uskutečnění akcí bude 
záviset na  situaci v  souvislosti s  epidemií co-
vid-19. Aktuální informace je možné sledovat 
na webu: www.kultura.jh.cz a na plakátech.

Adéla Blažková, Jiří Kubát

Do soutěže s interaktivním průvodcem Poznej 
Hradec jindřichohradeckého infocentra se lo-
ni úspěšně zapojilo 568 návštěvníků z různých 
koutů České republiky. V úterý 7. prosince vy-
losoval ze všech účastníků starosta města Jan 
Mlčák tři šťastlivce, kteří vyhráli tablet. Vítězi se 
stali: Jiří Vaněček (Rynoltice), Ríša Lukáš (Praha 
4) a Klára Kochová (České Budějovice).
V  loňské sezóně navštívil turistické infocent-
rum velký počet domácích i  zahraničních tu-
ristů i  rodin s  dětmi, kterým má naše město 
i okolní region co nabídnout. Velký úspěch za-

 � Již poosmé soutěžili návštěvníci infocentra s interaktivním průvodcem Poznej Hradec
znamenal již 8. ročník interaktivního průvodce 
Poznej Hradec, který je připraven zábavně po-
znávací formou tak, aby motivoval dospělé, ale 
i děti, které ne vždy s nadšením sdílejí s rodiči 
touhu absolvovat návštěvy památek. 
Trasa interaktivního průvodce při procház-
ce městem odkrývá ne zcela známou historii 
městských domů, památek a zákoutí ve 26 za-
staveních na trase, naladí vás na vlny kulturní-
ho a společenského dění a zároveň vás zavede 
na 6 nejzajímavějších míst ve městě, která vám 
odhalí slova soutěžní tajenkové věty.

Tištěnou verzi průvodce si návštěvníci vyzved-
nou v informačním středisku, které je zároveň 
výchozím i cílovým bodem celé trasy. Milovní-
ci chytrých telefonů mohli využít mobilní ver-
zi průvodce a na trase tak snímat QR kódy. Ti, 
co využili klasickou papírovou podobu, „šrafo-
vali“ tužkou tajenkové tabulky skryté na tajen-
kových zastaveních. Po zvládnutí celé trasy se 
účastníci prokázali výslednou tajenkovou vě-
tou v informačním středisku a obdrželi rozlič-
né drobné odměny.

Zuzana Bedrnová

KULTURNÍ SERVIS

Kulturní dům Střelnice vás zve na  divadel-
ní hru Donalda L. Coburna „GIN GAME“ dne 
11. ledna od 19.00 hodin do divadelního sá-
lu. Vršovické divadlo Mana. Divadelní před-
platné skupiny B.
V režii Ondřeje Zajíce hrají: Zuzana Kronerová 
a Dušan Sitek.

 �Kulturní dům Střelnice zve do divadla
Je to příběh dvou nemladých lidí, které svede 
náhoda a  potřeba najít partnera pro karetní 
hru. Fakt, že se partička ginu promění v partii 
mnohem závažnější, vypovídá o tom, že part-
nerské problémy nejsou rozhodně jen výsadou 
mladých lidí. Autor poskytuje nečekaný pohled 
na nejstarší generaci – nesentimentální, nikte-

Kulturní dům Střelnice vás zve na  divadel-
ní komedii Jeana Giraulta a  Jacquese Vil- 
frida „SVATBA BEZ OBŘADU“ dne 25. ledna 
od 19.00 hodin do divadelního sálu. Divadel-
ní společnost Háta. Předplatné skupiny A.
V režii Jaroslava Slánského hrají: Hana Kusnjerová 
/ Kristýna Kociánová / Betka Stanková, Adéla Gon-
díková / Mahulena Bočanová / Radka Pavlovčino-
vá, Ivana Andrlová / Olga „Háta“ Želenská, Václav 
Jiráček / Filip Tomsa, Pavel Nečas / Martin Sobot-
ka, Juraj Bernáth / Roman Štolpa, Petr Gelnar / 
Marcel Vašinka, Lukáš Pečenka / Jaroslav Slánský.

Bez obřadu se můžete dát zpopelnit, ale ne 
se vdát. To si myslel leckterý z aktérů brilant-
ní francouzské situační komedie, než vstoupil 
do hry mladý, sympatický a nad poměry výřeč-
ný pojišťovací agent, než odcestoval razantní 
a  trochu nervózní milionář Leonard se svou 
půvabnou éterickou manželkou za obchodem 
do Paříže, než se jejich jediný pravý syn vrátil 
z brazilských pralesů a především: než zůstaly 
rodinné akcie v rukou manželky a rodinné síd-
lo v rukou dcery. Když tento výčet znásobíme 
jedním odmítaným nápadníkem z  lepší rodi-

ny a vydělíme jedním domnělým sňatkem, vý-
sledkem je řízný komediální zmatek plný omy-
lů a  nevinných léček, lehkosti a  nonšalantní 
elegance ve vtipných dialozích a v bláznivých, 
originálně vypointovaných situacích. To vše 
ve  výsostně francouzském stylu. Průšvih stří-
dá průšvih a pohroma pohromu v tempu pří-
mo hektickém.
Uvedené akce budou realizovány v  souladu 
s aktuálními opatřeními proti šíření onemoc-
nění covid-19.

Ivana Bačáková

rak shovívavý, ale velmi reálný. Dokáže star-
ší lidi vnímat jako plnohodnotné hráče ve hře 
života, který i na samém konci může skýtat ne-
čekané zákruty a překvapení.
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
Cesty města
Nová stálá expozice Cesty města v Muzeu 
východních Čech v  Hradci Králové přibli-
žuje  historii tohoto města od  pravěku až 
po období první republiky. Celkový dojem 
expozice podtrhují multimediální interak-
tivní prvky. Expozice má celkem tři tematic-
ké části: K městu českých královen, K pev-
nosti a K Salonu republiky.
CHEB
Do 20. 3. 2022 
Jiří Franta, David Böhm, Město pro kaž-
dého. Manuál urbanisty začátečníka
Galerie výtvarného umění v  Chebu (GA-
VU), výstava knihy v Museum Café z pro-
dukce nakladatelství Baobab.
KUTNÁ HORA 
24. 1.–30. 4. 2022
„Jak to bylo před Unescem – proměny 
historického jádra města“
Retrospektivní výstava v  Dačického domě 
prezentuje zdevastované historické jádro, 
mapuje obnovu nejvýznamnějších památek, 
a zejména nabízí návštěvníkům konfrontace 
proměn města v nejznámějších ulicích.
LITOMYŠL
do 13. 2. 2022
Výtvarná Litomyšl
Tradiční výstava v Městské galerii v domě 
U  Rytířů, nazývaná také výtvarný salon, 
přináší setkání a  konfrontaci profesionálů 
i amatérských výtvarníků, jejichž tvorba či 
život jsou spjaté s Litomyšlí.
POLIČKA
do 12. 1. 2022
Vánoce a tradiční pokrmy
Výstava v Centru Bohuslava Martinů (třída 
B. Martinů) o nejpříjemnějších věcech kaž- 
dého roku – o Vánocích a  o  jídle. Uvidíte 
prostřené stoly a porovnáte, co se na nich 
(a pod nimi) objevovalo v době vlády Karla 
IV., co v 19. století a co dnes.
TELČ
Do 31. 1. 2022
Vánoce v přírodních materiálech
Vánoční ozdoby, dekorace a  betlémy vy-
tvořené z přírodních materiálů jsou k vidě-
ní na výstavě v Univerzitním centru.
TŘEBOŇ
Do 30. 1. 2022
Liinotrip
Výstavu linorytů Zdeňka Hraby a Petra Pal-
my můžete navštívit v Domě Štěpánka Ne-
tolického na Masarykově náměstí.

Bližší informace a mnohem více tipů na vý-
let naleznete na našich webových stránkách 
www.ceskainspirace.cz

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

4.1. 17:30 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2 20:00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
úterý Komedie / Slovensko, Česko 2D - česky Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA 2D - dabing

5.1. 17:30 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU 20:00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
středa Pohádka, Rodinný / Norsko 2D - dabing Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA 2D - dabing

6.1. 17:30 VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD 20:00 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
čtvrtek Rodinný, Komedie / USA 2D - dabing Akční, Komedie, Sci-Fi / USA 2D - titulky

7.1. 17:30 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU 20:00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
pátek Pohádka, Rodinný / Norsko 2D - dabing Dobrodružný, Komedie / V. Británie, USA 2D - titulky

8.1. 17:30 VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD 20:00 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
sobota Rodinný, Komedie / USA 2D - dabing Akční, Komedie, Sci-Fi / USA 2D - dabing

9.1. 17:00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA 20:00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
neděle Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA 2D - dabing Komedie / Slovensko, Česko 2D - česky

11.1. 17:30 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2 20:00 MATRIX RESURRECTIONS
úterý Komedie / Slovensko, Česko 2D - česky Akční, Sci-Fi / USA 2D - titulky

12.1. 17:30 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU 20:00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
středa Pohádka, Rodinný / Norsko 2D - dabing Komedie / Slovensko, Česko 2D - česky

13.1. 17:30 ZPÍVEJ 2 20:00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
čtvrtek Animovaný, Muzikál, Komedie / USA 2D - dabing Dobrodružný, Komedie / V. Británie, USA 2D - titulky

14.1. 17:30 VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD 20:00 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
pátek Rodinný, Komedie / USA 2D - dabing Akční, Komedie, Sci-Fi / USA 2D - dabing

15.1. 17:30 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU 20:00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
sobota Pohádka, Rodinný / Norsko 2D - dabing Dobrodružný, Komedie / V. Británie, USA 2D - titulky

16.1. 17:00 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ 20:00 MATRIX RESURRECTIONS
neděle Akční, Komedie, Sci-Fi / USA 2D - dabing Akční, Sci-Fi / USA 2D - titulky

18.1. 17:30 SPENCER 20:00 DEEP WATER
úterý Drama / V. Británie, Německo 2D - titulky Thriller / USA 2D - titulky

19.1. 17:30 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI 20:00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
středa Romantický, Komedie / Česko 2D - česky Dobrodružný, Komedie / V. Británie, USA 2D - titulky

20.1. 17:00 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ 20:00 SPENCER
čtvrtek Akční, Komedie, Sci-Fi / USA 2D - dabing Drama / V. Británie, Německo 2D - titulky

21.1. 17:30 SRDCE NA DLANI 20:00 MATRIX RESURRECTIONS
pátek Komedie / Česko 2D - česky Akční, Sci-Fi / USA 2D - titulky

22.1. 17:30 ZPÍVEJ 2 20:00 DEEP WATER
sobota Animovaný, Muzikál, Komedie / USA 2D - dabing Thriller / USA 2D - titulky

23.1. 17:30 SRDCE NA DLANI 20:00 VŘÍSKOT
neděle Komedie / Česko 2D - česky Horor 2D - titulky

25.1. 17:30 ZPÍVEJ 2 20:00 SRDCE NA DLANI
úterý Animovaný, Muzikál, Komedie / USA 2D - dabing Komedie / Česko 2D - česky

26.1. 17:30 VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD 20:00 VŘÍSKOT
středa Rodinný, Komedie / USA 2D - dabing Horor 2D - titulky

27.1. 17:30 TŘI TYGŘI: JACKPOT 20:00 MORBIUS
čtvrtek Komedie / Česko 2D - česky Akční, Sci-Fi, Thriller / USA 2D - titulky

28.1. 17:30 MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA 20:00 TŘI TYGŘI: JACKPOT
pátek Animovaný / Rusko 2D - dabing Komedie / Česko 2D - česky

29.1. 17:30 SRDCE NA DLANI 20:00 MORBIUS
sobota Komedie / Česko 2D - česky Akční, Sci-Fi, Thriller / USA 2D – dabing

30.1. 17:30 MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA 20:00 TŘI TYGŘI: JACKPOT
neděle Animovaný / Rusko 2D - dabing Komedie / Česko 2D - česky

2.1. 15:00 ZIMNÍ PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU

9.1. 15:00 KRÁL A SKŘÍTEK

16.1. 15:00 A BYLO ZIMA

23.1. 15:00 ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 8

30.1. 15:00 LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI   (vždy v neděli)
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úterý Komedie / Slovensko, Česko 2D - česky Akční, Sci-Fi / USA 2D - titulky

12.1. 17:30 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU 20:00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
středa Pohádka, Rodinný / Norsko 2D - dabing Komedie / Slovensko, Česko 2D - česky

13.1. 17:30 ZPÍVEJ 2 20:00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
čtvrtek Animovaný, Muzikál, Komedie / USA 2D - dabing Dobrodružný, Komedie / V. Británie, USA 2D - titulky

14.1. 17:30 VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD 20:00 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
pátek Rodinný, Komedie / USA 2D - dabing Akční, Komedie, Sci-Fi / USA 2D - dabing

15.1. 17:30 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU 20:00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
sobota Pohádka, Rodinný / Norsko 2D - dabing Dobrodružný, Komedie / V. Británie, USA 2D - titulky

16.1. 17:00 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ 20:00 MATRIX RESURRECTIONS
neděle Akční, Komedie, Sci-Fi / USA 2D - dabing Akční, Sci-Fi / USA 2D - titulky

18.1. 17:30 SPENCER 20:00 DEEP WATER
úterý Drama / V. Británie, Německo 2D - titulky Thriller / USA 2D - titulky

19.1. 17:30 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI 20:00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
středa Romantický, Komedie / Česko 2D - česky Dobrodružný, Komedie / V. Británie, USA 2D - titulky

20.1. 17:00 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ 20:00 SPENCER
čtvrtek Akční, Komedie, Sci-Fi / USA 2D - dabing Drama / V. Británie, Německo 2D - titulky

21.1. 17:30 SRDCE NA DLANI 20:00 MATRIX RESURRECTIONS
pátek Komedie / Česko 2D - česky Akční, Sci-Fi / USA 2D - titulky

22.1. 17:30 ZPÍVEJ 2 20:00 DEEP WATER
sobota Animovaný, Muzikál, Komedie / USA 2D - dabing Thriller / USA 2D - titulky

23.1. 17:30 SRDCE NA DLANI 20:00 VŘÍSKOT
neděle Komedie / Česko 2D - česky Horor 2D - titulky

25.1. 17:30 ZPÍVEJ 2 20:00 SRDCE NA DLANI
úterý Animovaný, Muzikál, Komedie / USA 2D - dabing Komedie / Česko 2D - česky

26.1. 17:30 VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD 20:00 VŘÍSKOT
středa Rodinný, Komedie / USA 2D - dabing Horor 2D - titulky

27.1. 17:30 TŘI TYGŘI: JACKPOT 20:00 MORBIUS
čtvrtek Komedie / Česko 2D - česky Akční, Sci-Fi, Thriller / USA 2D - titulky

28.1. 17:30 MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA 20:00 TŘI TYGŘI: JACKPOT
pátek Animovaný / Rusko 2D - dabing Komedie / Česko 2D - česky

29.1. 17:30 SRDCE NA DLANI 20:00 MORBIUS
sobota Komedie / Česko 2D - česky Akční, Sci-Fi, Thriller / USA 2D – dabing

30.1. 17:30 MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA 20:00 TŘI TYGŘI: JACKPOT
neděle Animovaný / Rusko 2D - dabing Komedie / Česko 2D - česky

2.1. 15:00 ZIMNÍ PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU

9.1. 15:00 KRÁL A SKŘÍTEK

16.1. 15:00 A BYLO ZIMA

23.1. 15:00 ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 8

30.1. 15:00 LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI   (vždy v neděli)

KINO STŘELNICE Jindřichův Hradec - LEDEN 2022

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

4.1. 17:30 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2 20:00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
úterý Komedie / Slovensko, Česko 2D - česky Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA 2D - dabing

5.1. 17:30 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU 20:00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
středa Pohádka, Rodinný / Norsko 2D - dabing Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA 2D - dabing

6.1. 17:30 VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD 20:00 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
čtvrtek Rodinný, Komedie / USA 2D - dabing Akční, Komedie, Sci-Fi / USA 2D - titulky

7.1. 17:30 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU 20:00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
pátek Pohádka, Rodinný / Norsko 2D - dabing Dobrodružný, Komedie / V. Británie, USA 2D - titulky

8.1. 17:30 VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD 20:00 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
sobota Rodinný, Komedie / USA 2D - dabing Akční, Komedie, Sci-Fi / USA 2D - dabing

9.1. 17:00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA 20:00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
neděle Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA 2D - dabing Komedie / Slovensko, Česko 2D - česky

11.1. 17:30 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2 20:00 MATRIX RESURRECTIONS
úterý Komedie / Slovensko, Česko 2D - česky Akční, Sci-Fi / USA 2D - titulky

12.1. 17:30 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU 20:00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
středa Pohádka, Rodinný / Norsko 2D - dabing Komedie / Slovensko, Česko 2D - česky

13.1. 17:30 ZPÍVEJ 2 20:00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
čtvrtek Animovaný, Muzikál, Komedie / USA 2D - dabing Dobrodružný, Komedie / V. Británie, USA 2D - titulky

14.1. 17:30 VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD 20:00 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
pátek Rodinný, Komedie / USA 2D - dabing Akční, Komedie, Sci-Fi / USA 2D - dabing

15.1. 17:30 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU 20:00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
sobota Pohádka, Rodinný / Norsko 2D - dabing Dobrodružný, Komedie / V. Británie, USA 2D - titulky

16.1. 17:00 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ 20:00 MATRIX RESURRECTIONS
neděle Akční, Komedie, Sci-Fi / USA 2D - dabing Akční, Sci-Fi / USA 2D - titulky

18.1. 17:30 SPENCER 20:00 DEEP WATER
úterý Drama / V. Británie, Německo 2D - titulky Thriller / USA 2D - titulky

19.1. 17:30 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI 20:00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
středa Romantický, Komedie / Česko 2D - česky Dobrodružný, Komedie / V. Británie, USA 2D - titulky

20.1. 17:00 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ 20:00 SPENCER
čtvrtek Akční, Komedie, Sci-Fi / USA 2D - dabing Drama / V. Británie, Německo 2D - titulky

21.1. 17:30 SRDCE NA DLANI 20:00 MATRIX RESURRECTIONS
pátek Komedie / Česko 2D - česky Akční, Sci-Fi / USA 2D - titulky

22.1. 17:30 ZPÍVEJ 2 20:00 DEEP WATER
sobota Animovaný, Muzikál, Komedie / USA 2D - dabing Thriller / USA 2D - titulky

23.1. 17:30 SRDCE NA DLANI 20:00 VŘÍSKOT
neděle Komedie / Česko 2D - česky Horor 2D - titulky

25.1. 17:30 ZPÍVEJ 2 20:00 SRDCE NA DLANI
úterý Animovaný, Muzikál, Komedie / USA 2D - dabing Komedie / Česko 2D - česky

26.1. 17:30 VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD 20:00 VŘÍSKOT
středa Rodinný, Komedie / USA 2D - dabing Horor 2D - titulky

27.1. 17:30 TŘI TYGŘI: JACKPOT 20:00 MORBIUS
čtvrtek Komedie / Česko 2D - česky Akční, Sci-Fi, Thriller / USA 2D - titulky

28.1. 17:30 MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA 20:00 TŘI TYGŘI: JACKPOT
pátek Animovaný / Rusko 2D - dabing Komedie / Česko 2D - česky

29.1. 17:30 SRDCE NA DLANI 20:00 MORBIUS
sobota Komedie / Česko 2D - česky Akční, Sci-Fi, Thriller / USA 2D – dabing

30.1. 17:30 MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA 20:00 TŘI TYGŘI: JACKPOT
neděle Animovaný / Rusko 2D - dabing Komedie / Česko 2D - česky

2.1. 15:00 ZIMNÍ PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU

9.1. 15:00 KRÁL A SKŘÍTEK

16.1. 15:00 A BYLO ZIMA

23.1. 15:00 ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 8

30.1. 15:00 LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI   (vždy v neděli)

KINO STŘELNICE Jindřichův Hradec - LEDEN 2022

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

4.1. 17:30 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2 20:00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
úterý Komedie / Slovensko, Česko 2D - česky Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA 2D - dabing

5.1. 17:30 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU 20:00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
středa Pohádka, Rodinný / Norsko 2D - dabing Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA 2D - dabing

6.1. 17:30 VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD 20:00 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
čtvrtek Rodinný, Komedie / USA 2D - dabing Akční, Komedie, Sci-Fi / USA 2D - titulky

7.1. 17:30 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU 20:00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
pátek Pohádka, Rodinný / Norsko 2D - dabing Dobrodružný, Komedie / V. Británie, USA 2D - titulky

8.1. 17:30 VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD 20:00 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
sobota Rodinný, Komedie / USA 2D - dabing Akční, Komedie, Sci-Fi / USA 2D - dabing

9.1. 17:00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA 20:00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
neděle Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA 2D - dabing Komedie / Slovensko, Česko 2D - česky

11.1. 17:30 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2 20:00 MATRIX RESURRECTIONS
úterý Komedie / Slovensko, Česko 2D - česky Akční, Sci-Fi / USA 2D - titulky

12.1. 17:30 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU 20:00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
středa Pohádka, Rodinný / Norsko 2D - dabing Komedie / Slovensko, Česko 2D - česky

13.1. 17:30 ZPÍVEJ 2 20:00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
čtvrtek Animovaný, Muzikál, Komedie / USA 2D - dabing Dobrodružný, Komedie / V. Británie, USA 2D - titulky

14.1. 17:30 VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD 20:00 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
pátek Rodinný, Komedie / USA 2D - dabing Akční, Komedie, Sci-Fi / USA 2D - dabing

15.1. 17:30 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU 20:00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
sobota Pohádka, Rodinný / Norsko 2D - dabing Dobrodružný, Komedie / V. Británie, USA 2D - titulky

16.1. 17:00 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ 20:00 MATRIX RESURRECTIONS
neděle Akční, Komedie, Sci-Fi / USA 2D - dabing Akční, Sci-Fi / USA 2D - titulky

18.1. 17:30 SPENCER 20:00 DEEP WATER
úterý Drama / V. Británie, Německo 2D - titulky Thriller / USA 2D - titulky

19.1. 17:30 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI 20:00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
středa Romantický, Komedie / Česko 2D - česky Dobrodružný, Komedie / V. Británie, USA 2D - titulky

20.1. 17:00 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ 20:00 SPENCER
čtvrtek Akční, Komedie, Sci-Fi / USA 2D - dabing Drama / V. Británie, Německo 2D - titulky

21.1. 17:30 SRDCE NA DLANI 20:00 MATRIX RESURRECTIONS
pátek Komedie / Česko 2D - česky Akční, Sci-Fi / USA 2D - titulky

22.1. 17:30 ZPÍVEJ 2 20:00 DEEP WATER
sobota Animovaný, Muzikál, Komedie / USA 2D - dabing Thriller / USA 2D - titulky

23.1. 17:30 SRDCE NA DLANI 20:00 VŘÍSKOT
neděle Komedie / Česko 2D - česky Horor 2D - titulky

25.1. 17:30 ZPÍVEJ 2 20:00 SRDCE NA DLANI
úterý Animovaný, Muzikál, Komedie / USA 2D - dabing Komedie / Česko 2D - česky

26.1. 17:30 VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD 20:00 VŘÍSKOT
středa Rodinný, Komedie / USA 2D - dabing Horor 2D - titulky

27.1. 17:30 TŘI TYGŘI: JACKPOT 20:00 MORBIUS
čtvrtek Komedie / Česko 2D - česky Akční, Sci-Fi, Thriller / USA 2D - titulky

28.1. 17:30 MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA 20:00 TŘI TYGŘI: JACKPOT
pátek Animovaný / Rusko 2D - dabing Komedie / Česko 2D - česky

29.1. 17:30 SRDCE NA DLANI 20:00 MORBIUS
sobota Komedie / Česko 2D - česky Akční, Sci-Fi, Thriller / USA 2D – dabing

30.1. 17:30 MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA 20:00 TŘI TYGŘI: JACKPOT
neděle Animovaný / Rusko 2D - dabing Komedie / Česko 2D - česky

2.1. 15:00 ZIMNÍ PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU

9.1. 15:00 KRÁL A SKŘÍTEK

16.1. 15:00 A BYLO ZIMA

23.1. 15:00 ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 8

30.1. 15:00 LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI   (vždy v neděli)

KINO STŘELNICE Jindřichův Hradec - LEDEN 2022

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

4.1. 17:30 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2 20:00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
úterý Komedie / Slovensko, Česko 2D - česky Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA 2D - dabing

5.1. 17:30 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU 20:00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
středa Pohádka, Rodinný / Norsko 2D - dabing Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA 2D - dabing

6.1. 17:30 VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD 20:00 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
čtvrtek Rodinný, Komedie / USA 2D - dabing Akční, Komedie, Sci-Fi / USA 2D - titulky

7.1. 17:30 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU 20:00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
pátek Pohádka, Rodinný / Norsko 2D - dabing Dobrodružný, Komedie / V. Británie, USA 2D - titulky

8.1. 17:30 VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD 20:00 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
sobota Rodinný, Komedie / USA 2D - dabing Akční, Komedie, Sci-Fi / USA 2D - dabing

9.1. 17:00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA 20:00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
neděle Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA 2D - dabing Komedie / Slovensko, Česko 2D - česky

11.1. 17:30 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2 20:00 MATRIX RESURRECTIONS
úterý Komedie / Slovensko, Česko 2D - česky Akční, Sci-Fi / USA 2D - titulky

12.1. 17:30 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU 20:00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
středa Pohádka, Rodinný / Norsko 2D - dabing Komedie / Slovensko, Česko 2D - česky

13.1. 17:30 ZPÍVEJ 2 20:00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
čtvrtek Animovaný, Muzikál, Komedie / USA 2D - dabing Dobrodružný, Komedie / V. Británie, USA 2D - titulky

14.1. 17:30 VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD 20:00 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
pátek Rodinný, Komedie / USA 2D - dabing Akční, Komedie, Sci-Fi / USA 2D - dabing

15.1. 17:30 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU 20:00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
sobota Pohádka, Rodinný / Norsko 2D - dabing Dobrodružný, Komedie / V. Británie, USA 2D - titulky

16.1. 17:00 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ 20:00 MATRIX RESURRECTIONS
neděle Akční, Komedie, Sci-Fi / USA 2D - dabing Akční, Sci-Fi / USA 2D - titulky

18.1. 17:30 SPENCER 20:00 DEEP WATER
úterý Drama / V. Británie, Německo 2D - titulky Thriller / USA 2D - titulky

19.1. 17:30 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI 20:00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
středa Romantický, Komedie / Česko 2D - česky Dobrodružný, Komedie / V. Británie, USA 2D - titulky

20.1. 17:00 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ 20:00 SPENCER
čtvrtek Akční, Komedie, Sci-Fi / USA 2D - dabing Drama / V. Británie, Německo 2D - titulky

21.1. 17:30 SRDCE NA DLANI 20:00 MATRIX RESURRECTIONS
pátek Komedie / Česko 2D - česky Akční, Sci-Fi / USA 2D - titulky

22.1. 17:30 ZPÍVEJ 2 20:00 DEEP WATER
sobota Animovaný, Muzikál, Komedie / USA 2D - dabing Thriller / USA 2D - titulky

23.1. 17:30 SRDCE NA DLANI 20:00 VŘÍSKOT
neděle Komedie / Česko 2D - česky Horor 2D - titulky

25.1. 17:30 ZPÍVEJ 2 20:00 SRDCE NA DLANI
úterý Animovaný, Muzikál, Komedie / USA 2D - dabing Komedie / Česko 2D - česky

26.1. 17:30 VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD 20:00 VŘÍSKOT
středa Rodinný, Komedie / USA 2D - dabing Horor 2D - titulky

27.1. 17:30 TŘI TYGŘI: JACKPOT 20:00 MORBIUS
čtvrtek Komedie / Česko 2D - česky Akční, Sci-Fi, Thriller / USA 2D - titulky

28.1. 17:30 MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA 20:00 TŘI TYGŘI: JACKPOT
pátek Animovaný / Rusko 2D - dabing Komedie / Česko 2D - česky

29.1. 17:30 SRDCE NA DLANI 20:00 MORBIUS
sobota Komedie / Česko 2D - česky Akční, Sci-Fi, Thriller / USA 2D – dabing

30.1. 17:30 MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA 20:00 TŘI TYGŘI: JACKPOT
neděle Animovaný / Rusko 2D - dabing Komedie / Česko 2D - česky

2.1. 15:00 ZIMNÍ PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU

9.1. 15:00 KRÁL A SKŘÍTEK

16.1. 15:00 A BYLO ZIMA

23.1. 15:00 ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 8

30.1. 15:00 LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI   (vždy v neděli)
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Odpovědi zasílejte nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na e-mail: kozlova@jh.cz nebo na adresu Informační středisko město 
Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připojit své jméno a příjmení a také adresu, popř. telefonní číslo, na kte-
rých vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. Zapojením do soutěže souhlasí účastník se zpracováním osobních údajů.

Správná odpověď z minulého čísla: TŘI ČESKÉ ŠLECHTICKÉ RODY, A TO PÁNI Z HRADCE, SLAVATOVÉ A ČERNÍNOVÉ
Výhercem se stává: Jaroslav Klomínek z Otína. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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KŘÍŽOVKA

ZPRAVODAJ
 JINDŘICHOHRADECKÝ Žijeme 

  naplno!

ZA POSLEDNÍCH PÁNŮ
Z HRADCE V 16. STOLETÍ

DOSÁHLO MĚSTO SVÉHO 
ROZVOJE. STAVÍ SE NOVÉ 
RENESANČNÍ DOMY A ZA 

SEVERNÍMI HRADBAMI VZNIKÁ 
TZV. NOVÉ MĚSTO. 

MĚŠŤANÉ TĚŽILI Z RUŠNÉHO...

RUSKÝ
FILM.

REŽISÉR

JIHO-
EVROPAN

MC BAINOVO
JMÉNO METR VRCH

U PRAHY
OXID

SIRNATÝ ČIBUKY ČISTÁ
VÁHA

OZNAČ.
PRVNÍ

JAKOSTI

CHEM. ZN.
UHLÍKU

TENISOVÉ
HŘIŠTĚ

ŘECKÉ
PÍSMENO

OZN. PRO
HEKTAR

CHEM. ZN.
KYSLÍKU

2. ČÁST 
TAJENKY

ZMRZLÁ
VODA

PÉŘOVÝ
ŠÁL

ROZETA

PLOŠNÁ
MÍRA

TROPICKÁ
NEMOC

ČESKÝ 
DRAMATIK

4. ČÁST 
TAJENKY

1. ČÁST 
TAJENKY

BALTICKÉ
MOŘE

ŽENA
JOHNA

LENNONA

POSTRANNÍ
ČÁST

ZÁPADOČ.
MĚSTO

PRACOVAT
RÝČEM

SPZ
LITOMĚŘICE

BRZDOVÝ
SYSTÉM

SPZ
TŘEBÍČ

ČERV
VLÁSOVEC

ZÁPAD

ŽESŤOVÝ
HUDEB.

NÁSTROJ

TIBET.
KULTOVNÍ

OBJEKT

OBČANSKÝ
VÝBOR

STEPNÍ
PTÁK

RUKOPIS
KRÁLOVÉ-
DVORSKÝ

VSTUP

BOHOS. NIŽŠ. 
SVĚCENÍ

VOLBA
OBČANSTVÍ

PŘEDLOŽKA
(KU)

ASIJSKÁ
ZEMĚ

TLUPA

5. ČÁST 
TAJENKY
NEJMENŠÍ

ČÁST PRVKU

INIC. REŽ.
LIPSKÉHO

HL. MĚSTO
SENEGALU

ZÁPAS

PÍSEK
(ČÍNSKY)

JEDOVATÝ
PLYN

CHEM. ZN.
CL

STŘEDOVĚK.
KLATBA

NARÁŽET
ROHY

DOUŠKA
V DOPISE

ŠPANĚL. VY- 
CHOVATELKA

RUSKÝ
SOUHLAS

DRUH
STŘELY

PŮVAB

ELAMSKÁ
BOHYNĚ 

ZEMĚ

OTEC
(KNIŽ.)

NĚM. MUŽ.
JMÉNO

100 m2

ATLET. KLUB
(ANGL.)

SVRŠKOVÁ
USEŇ

TYP AUTA
FORD

HÁK

ZBYTEČNÉ

LARVÁLNÍ
STÁDIUM
HMYZU

ŘÍM. ČÍSL.
500

6. ČÁST 
TAJENKY

SUMERSKÉ
MĚSTO

MUŽI
(ANGL.)

MPZ
KAMBODŽA

POUZE
(NĚM.)

KILOMETR

HROB

POPĚVEK

STĚNY

SÍDLO
V LIBÉRII

ZNOJ

LEMUR

OBYVATEL
EVROPY
(SLOV.)

HEYERDA-
HLŮV VOR

CHEM. ZN.
POLONIA

ZÁVODNÍ
KLUB

JIŽ

JÍDLO

ŠPÁDOVÁ
KARTA NÁPOVĚDA: 

UTA, OBO, NUR, KLAY,
MEN, KATA, ED, ELK,

NYMFA, ŠA, NTTO

OZNAČ.
ČASU

(HODINA)

AŽ SEM

OZN. PRO
VÝKON
(KŮŇ)

ČAS

OZN. PRO
VOLT

V HUDBĚ
(FORTE)

VÝCHOD

VĚDRO
U STUDNY

3. ČÁST 
TAJENKY

VOLT-
AMPÉR

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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   8. 2. „NEPERTE SE, PROSÍM VÁS!“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
13. 2. SENIOR KLUB
16. 2. „PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH“ 
 – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DS JABLONSKÝ
20. 2.  „KOSÍ BRATŘI“ – DIVADELNÍ POHÁDKA

Ostatní akceMěstské akce POZVÁNKY na únor

        4. 2. ZA VYSVĚDČENÍ DO BAZÉNU 
12.–14.  2. VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ – ZAHRADNÍ CENTRUM J. HRADEC
     13. 2. POTOPA – POHÁDKY NA ZUŠ

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

11. ledna, 19.00 hodin
DONALD L. COBURN "GIN GAME"
Vršovické divadlo Mana. Divadelní 
předplatné skupiny B.
KD Střelnice

12. ledna, 17:00 hodin
NOVOROČNÍ KONCERT 
ŽÁKŮ ZUŠ V. NOVÁKA
KD Střelnice

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

LEDEN 2022
Kulturní kalendář

23. ledna, 15:00 hodin
PINOCCHIOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Divadlo Fígl
Základní umělecká škola V. Nováka

23. ledna, 16:00 hodin
O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
Divadelní pohádka v cyklu 
"Děti s rodiči do divadla"
KD Střelnice

25. ledna, 19:00 hodin
J. GIRAULT,  J. VILFRID "SVATBA BEZ OBŘADU"
Divadelní agentura Háta. 
Divadelní předplatné skupiny A
KD Střelnice

27. ledna, 16:30 hodin
JAKÝ BYL LEOŠ JANÁČEK II.
Přednáška PhDr. Marie Fronkové
Městská knihovna J. Hradec

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

Probíhající výstavy:

SMĚLE KUPŘEDU! 
SVĚT KARLA HAVLÍČKA
– Městská knihovna J. Hradec 
– Výstava potrvá do 28. 2. 2022

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
IVANKY VOZÁBALOVÉ 
– Městská knihovna J. Hradec 
– Výstava potrvá do 28. 2. 2022

VÝSTAVA VÁNOČNÍCH STROMKŮ
DĚTÍ Z JINDŘICHOHRADECKÝCH MŠ A ZŠ
– Muzeum fotografie a MOM
– Výstava potrvá do 31. 1. 2022


