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PŘÍBĚHY V KORUNÁCH STROMŮ

 �Husovy sady
Kde jinde by mělo začínat naše puto-
vání za  stromy než v  centru Jindřicho-
va Hradce, konkrétně v  Husových sadech? 
Málokdo možná ví, že Husovy sady byly za-
ložené na  zasypaném hradebním příkopu. 
Roku 1835 se tehdejší představitelé města 
rozhodli pro zrušení městských hradeb, zasy-
pání hradebního příkopu a přeměnu v měst-
ské sady. Vznikl tak unikátní systém parko-
vých ploch. Husovy sady plynule navazují 
na svahy kolem řeky Nežárky, po obou stra-
nách údolí se nachází přírodní plochy parku 

pod Gymnáziem Vítězslava Nováka a Merto-
vy sady, které se rozprostírají až ke kostelu sv. 
Jakuba. Všechny tyto plochy jsou vzájemně 
propojené, ale přitom zcela odlišné.
Husovy sady jsou typické sady se systémem 
cestiček, mobiliářem a rozmístěnými umělec-
kými díly. V Husových sadech a v parku pod 
gymnáziem je instalováno několik žulových 
soch, které byly součástí žulového sympozia 
v  roce 1998. Část Husových sadů (mezi Ma-
sarykovým náměstím a Kostelní ulicí) prošla 
v roce 2017 razantní proměnou. Staré stromy 

 � V nové záchytné stanici najdou azyl psi i kočky
Rada města Jindřichův Hradec schválila 
na  svém zasedání 10. ledna letošního roku 
návrh zadání veřejné zakázky na  projekto-
vou dokumentaci stavby záchytné stanice pro 
opuštěná zvířata. Předpokládá se vybudo-
vání venkovních kotců pro šest až deset psů, 
buňky pro karanténu psů, buňky pro karanté-
nu koček a buňky pro umístění koček po ka-
ranténě (cca 10–15 koček) na pozemku měs-
ta u  areálu Služeb města Jindřichův Hradec 

byly vykácené a nahrazené novou výsadbou 
jírovců, původní bazének byl nahrazen no-
vým vodním prvkem v podobě vodotrysků. 
Část od Kostelní ulice po vyhlídku v západní 
části parku je v  původním stavu. Roste zde 
97 stromů, převážně jírovců a lip. Osu sadů tvo-
ří přímá alej zakončená oválným paloukem, 
kde stál do německé okupace pomník padlým 
od  sochaře Rudolfa Kabeše. Později zde byla 
osazena socha Mistra Jana Husa v nadživotní 
velikosti od J. V. Duška z roku 1923.
Nedaleko od sochy roste památný jasan. Ten 
byl památným stromem pro svou mohut-
nost vyhlášen v  roce 2002. Je vysoký 25 m 
a  obvod jeho kmene dosahuje úctyhod-
ných 450 cm. Stáří tohoto jasanu se odhadu-
je na 250 let.

Petra Šelepová
Foto: Yan Čelikovský, archiv města J. Hradec

na Jiráskově předměstí, konkrétně na pozem-
ku p.č. 3699/1 a 3699/2. Součástí musí být pro-
stor pro uskladnění krmiv, čistících prostředků 
nebo místo pro obsluhu. Do prostoru stanice 
musí být zaveden přívod elektřiny, vody a vy-
budována kanalizace. Předpokládaná hodno-
ta veřejné zakázky je 247 900 Kč bez DPH.

Karel Hron
Foto: www.pixabay.com

2  | JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ Žijeme naplno!



Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
měsíc únor je období, kdy naplno probíhají přípra-
vy na to, co nás čeká na jaře a v létě, a to hned v ně-
kolika oblastech. I když to na první pohled vypadá, 
že je klid, za dveřmi úřadu je spoustu práce. Odbor 
rozvoje připravuje řadu veřejných zakázek tak, aby 
se vše nachystalo a  mohlo se s  investičními akce-
mi začít co nejdříve. Informační centrum a kulturní 
instituce se připravují na turistickou sezónu, která 
bude, věříme, i letos dobrá a návštěvníci si do na-
šeho města cestu najdou v  hojném počtu. Chod 
úřadu a správa města fungují, i přes občasné kom-
plikace spojené s  karanténami a  šířením varianty 
omikron, bez problémů. Je to jistě i  díky opatře-
ním, jako je nošení respirátorů, omezení kontak-
tů a  tím, že jednání a  porady probíhají téměř vý-
hradně online formou. Rčení, že všechno špatné je 
i  pro něco dobré, platí obzvlášť v  této době dvoj-
násob. K  digitalizaci úřadu, modernizaci postupů 
i  elektronizaci co největšího množství dokumentů 
jsme směřovali, ale situace kolem covidu tyto pro-
cesy urychlila. Dnes v rámci vnitřního chodu úřadu 
fungujeme na bázi sdílení dokumentů, online jed-
nání, možné práce z domova a dálkovém přístupu. 
Omezujeme tím nejen kontakty, ale třeba i spotře-
bu papíru a šetříme tiskárny. Platí to ale i na úrovni 
úřadu a komunikace s občanem. Velkou část agend 
lze vyřídit online, nebo je to alespoň díky digitali-
zaci jednodušší a  rychlejší. Rezervační systém za-
se šetří čas při čekání ve frontě. I když 
v  této době je omezování kontaktů 
žádoucí, doufám, že se spolu s  pří-
chodem jara a léta opět uvidíme čas-
těji při akcích města. Příjemné 
únorové dny a  hodně zdra-
ví přeje

Jan Mlčák, starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

Přestože termín porodu měla maminka malé-
ho Teodora těsně po  Vánocích, chlapeček se 
rozhodl počkat s příchodem na svět až na rok 

2022. I když se narodil až 2. ledna ve 21.31 ho-
din, stal se prvním občánkem Jindřichova 
Hradce letošního roku. Po narození vážil krás-

 � Prvním jindřichohradeckým miminkem je Teodor Karásek.  
Ve čtvrtek 6. ledna ho vítal starosta

ných 4 770 g a měl se čile k světu. První jindři-
chohradecké miminko přišel ve čtvrtek 6. ledna 
přivítat starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák. 
Malému Teodorovi předal dárky v  hodnotě 
5 000 Kč, a to zlatý řetízek s přívěskem znamení 
Kozoroha a plyšového medvěda. 
"Rodičům i  miminku přeji hlavně hodně zdraví, 
štěstí a aby chlapeček svým blízkým dělal jenom 
radost," pogratuloval starosta šťastným rodi-
čům. Pro maminku Karolínu Houskovou a tatín-
ka Víta Karáska je Teo prvním potomkem. "Tedí-
ček je pořádný kus chlapa a zatím je to opravdu 
hodné miminko. Na jménu Teodor jsme se s pří-
telem shodli. Mimo jiné se nám líbí, že v  překla-
du znamená dar boží," řekla novopečená ma-
minka. Prvního občánka našeho města v roce 
2022 přišli přivítat také vedoucí odboru sociál-
ních věcí Zdeňka Šindelářová, ředitel Nemocni-
ce Jindřichův Hradec Vít Lorenc, hlavní sestra 
Dana Velimská, primář gynekologicko-porod-
nického oddělení Jiří Štětka a vrchní sestra Jit-
ka Machová. 

Město Jindřichův Hradec nabízí občanům už 
přes rok a půl službu Mobilní rozhlas, díky kte-
ré můžeme s veřejností komunikovat moder-
ně a  efektivně. Aktuální zprávy, kulturní tipy 
a upozornění odebírá už téměř 1600 registro-
vaných občanů, připojte se k nim i vy a buď-
te v obraze vždy a všude. Registrace je zdar-
ma a dostupná na: www.jh.mobilnirozhlas.cz/ 
registrace.
Mobilní rozhlas není pouze moderní obdo-
bou klasického obecního rozhlasu. Nabí-
zí občanům mnohem víc. Kombinuje mož-
nost rozesílek SMS zpráv, e-mailů a notifikací 
v aplikaci, čímž umožňuje přímou komunika-
ci mezi městským úřadem a občany. Důleži-
tá zpráva vás tedy zastihne, ať už jste kdeko-
li. Obrovskou výhodou Mobilního rozhlasu 

 � Buďte v obraze vždy a všude s Mobilním rozhlasem
navíc je, že neslouží pouze k  jednostranné-
mu informování o  dění ve  městě, ale umož-
ňuje vám také na jednotlivá sdělení reagovat. 
Pokud si stáhnete aplikaci Mobilní rozhlas, 
můžete přímo vyfotit a  nahlásit nepořádek, 
černou skládku, rozbitou lavičku nebo třeba 
nesvítící lampu. My se postaráme o  to, aby 
byla závada co nejdříve vyřešena.
Jak se zaregistrovat?
• Přes webovou stránku: www.jh.mobilniroz-

hlas.cz/registrace
• Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas / 

Zlepšeme Česko
• Vyplněním registračního letáku a  předá-

ním na podatelnu MěÚ Jindřichův Hradec

Eliška Čermáková

Sdružení místních samospráv České republiky 
zřídilo poté, co v  červnu několik moravských 
obcí zpustošilo tornádo, transparentní účet, 

 �Mezi obce postižené tornádem bylo rozděleno 50 milionů korun.  
Přispěl i Jindřichův Hradec

na který mohly jiné obce a města posílat finanč-
ní dary. Město Jindřichův Hradec přispělo část-
kou 200 000 Kč pro obce Hrušky, Lužice, Mikul-
čice a Moravská Nová Ves. Celkem se podařilo 
díky solidaritě samospráv získat téměř 50 mili-
onů, které obce využívají na řešení škod způso-
bených živelní katastrofou dle svého vlastního 
uvážení, podle priorit každé z  nich.  Například 
v  Hruškách  finance použili na  opravu střechy 
a  výměnu oken základní školy, v  Moravské 
Nové Vsi za peníze opravili například zdravot-
ní středisko. V Lužicích zase mají nové veřejné 
osvětlení nebo rozhlas. 

Foto: ČTK, autor: Dalibor Glück
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V letošním ročníku soutěže Hradec kvete 
díky vám mohli lidé vybírat hned ze šede-
sáti rozkvetlých snímků. Do  čtyřech sou-
těžních kategorií (firmy a  předzahrádky, 
rodinné domy, bytové a  panelové domy 
a místní části) se mohli Jindřichohradečá-
ci přihlásit až do konce loňského září a se-
šly se fotografie celkem od  32 účastníků. 
Během října o přihlášených snímcích hla-
sovala veřejnost na webu města. Ze třech 
v  každé kategorii, které získaly nejvyšší 
počet bodů, určila Komise životního pro-
středí výherce. Ceny vítězům ankety o nej-
lepší květinovou výzdobu ve městě předal 
starosta Jan Mlčák a místostarosta Radim 
Staněk v pondělí 20. prosince 2021.
Ani v loňském roce nebylo možné předat ce-
ny vítězům při slavnostní akci, jak tomu bylo 
v  předešlých letech, a  tak starosta Jan Mlčák 
a  místostarosta Radim Staněk ocenění výher-
cům předali individuálně. "Chtěl bych všem, kteří 
se do soutěže zapojili, poděkovat, protože tím, že 
zkrášlují své okolí, nedělají radost jenom sobě, ale 
dělají naše město hezčí pro všechny," řekl starosta 
Jindřichova Hradce Jan Mlčák. 
V  kategorii firmy a  restaurační předzahrád-
ky vyhrála úprava zeleně okolo sídla firmy 
ČEVAK a.s. na Jiráskově předměstí. V katego-
rii rodinných domů zvítězila Eva Písařová se 
záplavou muškátů okolo vchodu do jejich do-
mu v ulici Elišky Krásnohorské, mezi panelo-

Soutěž Hradec kvete díky vám zná své vítěze

1. příčku v kategorii „Bytové a panelové domy“ 
obsadil Jaroslav Sviták z ulice Kosmonautů.

1. místo v kategorii „Rodinné domy“ patří Evě Pí-
sařové z ulice Elišky Krásnohorské.

1. místo v kategorii „Firmy a předzahrádky“ zís-
kala firma ČEVAK a.s.

vými domy získal první místo Jaroslav Sviták 
a  jeho balkón ukrytý pod záplavou květin 
na sídlišti Hvězdárna a v kategorii místní čás-
ti první místo patřilo spolku Radouňáček, kte-
rý se mimo jiné stará o květinovou výzdobu 
na návsi v Dolní Radouni.
Ocenění v kategorii "Firmy a předzahrádky"
V kategorii firmy a předzahrádky získalo prv-
ní místo sídlo firmy ČEVAK a.s. Cenu si převza-
la ředitelka Olga Štíchová. Na  druhém místě 
se umístil loňský vítěz provozovna Labužník 
a třetí místo získalo ubytování U Součků v Ka-
sárenské ulici.
Ocenění v kategorii "Rodinné domy" 
V kategorii rodinných domů patří první mís-
to Evě Písařové z  ulice Elišky Krásnohorské. 
Na druhém místě se umístila Alena Novotná 
ze Sládkova kopce a třetí místo patřilo Haně 
Kovářové, která pravidelně zdobí svůj dům 
květinami na Řečičce. 
Ocenění v  kategorii "Bytové a  panelové 
domy"
V kategorii bytových a panelových domů zís-
kal první místo Jaroslav Sviták z ulice Kosmo-
nautů. Cenu převzala jeho maminka Radka 
Svitáková. Druhé místo patřilo Marii Křížo-
vé, která se před bytovým domem v  Jande-
rově ulici stará o  keře nádherných hortenzií. 
Na  třetí příčce se umístila Stanislava Meszá-
rosová a  její rozkvetlý balkón ve  Schwaigro-
vě ulici.

Ocenění v kategorii "Místní části"
V  kategorii místních částí získal první místo 
spolek Radouňáček, jehož členové se kromě 
jiných aktivit v Dolní Radouni starají o květi-
novou výzdobu na návsi. Druhé místo patřilo 
Vlastě Černé za krásný květinový záhon před 
řadovkou v Otíně a třetí místo si vysloužili Ji-
ří Haláček a  Antonín Prostý za  rekonstrukci 
kapličky v Dolním Skrýchově a úpravu jejího 
okolí.
Vítězové získali kromě dárkové tašky také fi-
nanční hotovost. Pro první místo v  každé 
kategorii to bylo 5  000 Kč, pro druhé místo 
3 000 Kč a pro třetí místo 1 000 Kč. 

Ivana Nováková

Předání ocenění v kategorii „Bytové a panelové 
domy“.Předání ocenění v kategorii „Rodinné domy“.Předání ocenění v kategorii „Firmy“.

V  kategorii „Místní části“ vyhrál spolek Ra-
douňáček z Dolní Radouně.
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 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Ohlédnutí za svátečním časem

Celý měsíc prosinec se v jindřichohradeckých 
školkách nesl v příjemném očekávání něčeho 
tajemného. Děti přivítaly Mikuláše a  anděla, 
přednášely jim básně, někde hledaly poklad 
podle čertovských map, jinde si užily čertov-
ský soutěžní den. Nakonec se všude těšily 
z mikulášské nadílky, protože hříchy v čertov-

ské knize byly jen nepatrné. V předvánočním 
období si připomínaly staré zvyky jako kráje-
ní jablka, házení botou a pouštění lodiček ze 
skořápek. Vyzkoušely si péčení perníčků, vyrá-
běly přáníčka, stavěly betlém. Nejvíce dětem 
rozzářily oči dárky pod ozdobeným stromeč-
kem při vánoční besídce. Atmosféru nejkrás-

nějších svátků v roce dokreslily koledy zpívané 
dětmi, případně divadlo s vánoční pohádkou. 
Ani na základních školách se nezahálelo. Dě-
ti měly možnost vyrazit na  vánoční bruslení, 
navštívit muzea v  Jindřichově Hradci, nechy-
běly ani vánoční besídky. Program „Radost-
né Vánoce přišly k nám po roce“, kde vystou-
pil pěvecký sbor Pěničky, připravila 3. ZŠ a je 
ke  zhlédnutí na  webových stránkách školy. 
Hudební vánoční přání si připravili i prvňáčci 
a páťáci z 2. ZŠ. 

Kateřina Kubíčková

 �SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Lednové statistiky vrátily městský areál Plavec-
kého bazénu Jindřichův Hradec na  průměr-
nou návštěvnost 800 osob za den, což zaříze-
ní sloužící 7 dní v týdnu řadí dlouhodobě mezi 
nejnavštěvovanější místa a objekty v Jindřicho-
vě Hradci. Provozovatelem bazénu jsou Služby 
města Jindřichův Hradec. 
Pololetní prázdniny
Ve  všedních dnech v  únoru budou bazény 
otevřeny od  6.30 do  21.00 hodin, o  víkendu 
od  10.00 do  20.00 hodin. Výjimkou je pouze 
pátek 4. února, na  který připadají pololetní 
prázdniny. V  tento den proto platí víkendová 
otevírací doba od 10.00 do 20.00 hodin a stejně 
tak je zde i  jeden důvod navíc, proč do měst-
ského bazénu zavítat. 
Od 10.00 do 13.00 hodin se totiž odehraje již 
tradiční zábavný program pro rodiny s dět-
mi „Za vysvědčení do bazénu“. V bazénech 
i na souši budou lektorkami Plavecké školy Jind- 
řichův Hradec zajišťovány hry a soutěže, které 
jsou vhodné jak pro děti školou povinné, tak 
i pro ty mladší z mateřských škol. Název „za vy-
svědčení“ je pouze symbolický, s sebou ho ško-

Děti půjdou „Za vysvědčení do bazénu"

láci mít nemusí a  odměna čeká na  každého 
účastníka bez ohledu na jeho věk a bez ohle-
du na jeho známky. Tím hlavním dárkem je pak 
pro návštěvníky do 15 let vstup po dobu akce 
zdarma. 
Obrázky v bazénu 
I v únoru pokračuje v prostorách bazénu výsta-
va obrázků, které ke 30 letům vodního stánku 
v Jindřichově Hradci zaslaly děti z mateřských 
a základních škol. Nejvíce se blýskli žáci ze ZŠ 
Kardašova Řečice a MŠ Počátky, kterým bazén 
poděkoval neplánovanou výstavou jejich vý-
tvorů.
Vítězové z  řad jednotlivců, kteří se zapoji-
li do  hlavní soutěže, na  zveřejnění svých ob-
rázků, stejně jako na  slavnostní vyhodnoce-
ní, musí ještě počkat. Vše nasvědčuje tomu, že 
slavnostní ceremoniál by se se mohl odehrát 
v dubnu. Výsledky ale stojí za zveřejnění již ny-

ní. Do soutěže byly doručeny stovky obrázků. 
Porota z řad zaměstnanců jako nejhezčí vybra-
la (v abecedním pořadí) výtvory těchto autorů: 
kategorie do 5 let: Anna Slámová, Elen Šibrová, 
Veronika Trenčinová, Johana Trojanová. 6–7 let: 
Alois Brož, Barbora Ellederová, František Sláma, 
Sofie Trojanová. 8–10 let: Ela Čejková, Barbora 
Dubová, Nela Hamrová, Štěpán Kadlec. 11–15 let: 
Jan Fical, Anna Leblová (Dort ke 30. narozeninám 
na snímku), Alena Lorencová. 
Sobotní koupání nejmenších
I v novém roce vzrostla obliba „Sobotního kou-
pání dětí do 1 roku s rodiči“ (viz druhá fotogra-
fie). Miminka do 1 roku věku mají jinak podle 
vyhlášky 238/2011 Sb. do  bazénu vstup zaká-
zán. Vzhledem k vytvoření speciálních podmí-
nek a  možnosti využívat vlastní zázemí však 
mají rodiče s  nejmenšími dětmi v  Jindřichově 
Hradci příležitost bazén navštívit a  dopřát si 
komfort dětského bazénu. V únoru se bude to-
to „koupání“ od 9.00 do 10.00 hodin, tedy hodi-
nu před oficiální otevírací dobou, konat každou 
sobotu (5., 12., 19. i 26. února). 

Marcela Kůrková
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 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Žárovky do koše nepatří
V domácnostech jsou v posledních letech klasic-
ké žárovky postupně nahrazovány úspornými 
světelnými zdroji: jde zejména o  lineární, kom-
paktní úsporné zářivky či LED žárovky. Jejich 
předností je, že vydrží svítit mnoho let a spotře-
bují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárov-
ky. Obsahují užitečné druhotné suroviny a  zá-
řivky i velmi malé množství toxické rtuti. Proto, 
když doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, ale je 
potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou 
zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP.
„Při ukládání většího množství úsporných světel-
ných zdrojů na skládkách komunálního odpadu 

Vysloužilá elektrozařízení patří na sběrná místa, aby nezamořila životní prostředí

dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy 
a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Ar-
nika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit 
půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat 
do organické formy, která je obzvláště nebez-
pečná pro nervovou soustavu lidí i zvířat.
Postaráme se i o klasické žárovky a ostatní 
vysloužilé elektro
Od  roku 2005 je EKOLAMP jedničkou v  pé-
či o  světelný elektroodpad. Od  roku 2019 se 
však stará také o vysloužilé malé i velké domá-
cí spotřebiče. Podle nových pravidel platných 
od  ledna 2021 spadají do  zpětného odběru 
rovněž klasické přímo žhavené žárovky včetně 

halogenových, jejichž sběr provádí EKOLAMP 
v rámci zpětného odběru dříve sbíraných svě-
telných zdrojů.
Kam s nefunkčním elektrozařízením?
Vysloužilé žárovky či nefunkční elektrozaříze-
ní je třeba odnést do sběrného dvora, nejbliž-
ší prodejny elektra či do označených sběrných 
nádob, které se nacházejí na řadě míst po celé 
České republice. EKOLAMP v současnosti pro-
vozuje přes 4300 sběrných míst.
Více informací o  rozmístění sběrných nádob 
a správné likvidaci starého elektra se dozvíte 
na: www.ekolamp.cz.
Sběrný dvůr, který se v  našem městě na-
chází v ulici U Cihelny, je otevřen v zimních 
měsících od  úterý do  soboty v  čase 8.00–
16.00 hodin a v neděli od 8.00 do 12.00 ho-
din. 

Renata Severová

 �MAS ČESKÁ KANADA

10. výzva fiche č. 5 Podpora nezemědělské-
ho podnikání Programu rozvoje venkova (PRV) 
bude vyhlášena v 1. čtvrtletí roku 2022. O dota-
ce mohou žádat subjekty, které podnikají nebo 
mají sídlo na území MAS Česká Kanada. Pravidla 
výzvy a preferenční kritéria, podle nichž budou 
projekty hodnoceny, musí nejprve schválit Stát-
ní zemědělský intervenční fond (SZIF), poté MAS 
výzvu vyhlásí. Bližší informace o dotačních vý-
zvách z PRV naleznou zájemci na: www.masck.
cz/vyzvy-mas/program-rozvoje-venkova-1/.
Podporovány budou investice do  vybraných 
nezemědělských činností dle Klasifikace eko-
nomických činností (CZ-NACE):
• Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností 

v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v od-
větví stavby lodí, v odvětví výroby syntetic-
kých vláken a  výroby tabákových výrobků 
a výroby zbraní a střeliva. 

• Stavebnictví s  výjimkou developerské čin-
nosti.

RaMAS Česká Kanada o.p.s. rozdělí 14,8 milionu korun na nezemědělské podnikání

• Velkoobchod a maloobchod; opravy a údrž-
ba motorových vozidel s výjimkou maloob-
chodu s pohonnými hmotami.

• Ubytování, stravování a pohostinství.
• Informační a komunikační činnosti s výjim-

kou oddílů 60 a 61.
• Profesní, vědecké a technické činnosti s vý-

jimkou oddílu 70.
• Činnosti cestovních kanceláří a  agentur 

a ostatní rezervační služby.
• Činnosti související se stavbami a  úpravou 

krajiny s výjimkou skupiny 81.1.
• Administrativní a kancelářské činnosti.
• Pořádání konferencí a hospodářských výstav.
• Balicí činnosti.
• Ostatní vzdělávání.
• Zábavní a rekreační činnosti.

• Opravy počítačů a výrobků pro osobní po-
třebu a převážně pro domácnost.

• Poskytování ostatních osobních služeb. 
• Zábavní a  rekreační činnosti a  Stravování 

a pohostinství mohou být realizovány pou-
ze ve vazbě na venkovskou turistiku a uby-
tovací kapacitu.

Podrobnější informace a výjimky naleznou zá-
jemci po  vyhlášení výzvy v  jejích pravidlech 
na: www.masck.cz/vyzvy-mas/program-roz-
voje-venkova-1/.
MAS Česká Kanada o.p.s. v  Programu rozvoje 
venkova (PRV) od roku 2018 do současnosti roz-
dělila žadatelům celkem 36 967 668 Kč. Z fiche 
č. 1 Investice do zemědělského podniku získali 
zemědělci 15 023 825 Kč a z fiche č. 2 Zpracová-
ní a uvádění na trh zemědělských produktů ob-
drželi žadatelé 1 369 235 Kč. Z fiche č. 5 Podpora 
nezemědělského podnikání získali podnikatelé 
celkem 18 302 044 Kč a z fiche č. 6 Spolupráce 
v lesnictví bylo vyplaceno 2 272 564 Kč.

Marie Hazuková

 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Chceme všem příznivcům sdělit, že v novém 
roce pokračují v obvyklých časech pravidelně 
se opakující volnočasové aktivity. 
Kondiční cvičení v křesílkách
Opravdu velmi lehké cviky na protažení svalů, 
každý si cvičí podle svých zdravotních možnos-
tí a schopností. Naším záměrem je posílit pre-
venci v  oblasti konkrétních zdravotních rizik 
běžně ohrožujících věkovou skupinu 60+, kte-
rá mají dopad na vyšší výskyt nemocí stáří. Jako 
vhodná prevence pro většinu těchto rizik se je-
ví právě patřičná pohybová aktivita.  Procviču-
jeme stabilizaci sedu, cvičíme proti bolesti např. 
ramenního kloubu, paže, ruky a plosky nohou.  

Únor bílý, pole sílí a provoz v SENIOR centru je v plném proudu

Cvičíme s radostí, pohyb nás baví, věk je neome-
zený, můžete se přijít podívat.
Trénování paměti
Lehkou a hravou formou zjišťujeme, co všech-
no si pamatujeme, výsledky si sdělujeme spo-
lečně, takže se nikdo nemusí obávat, že by 
něco nevěděl. Jazykolamy si společně procvi-
čujeme mluvidla i krátkodobou paměť, zábav-
nou formou tvoříme slova, hrajeme si s písme-
ny, není se čeho obávat.
Základy práce na PC
V rámci této aktivity si můžete vyhledat a vy-
tisknout potřebné informace k vašim zájmům, 
zálibám či potřebám. 

Společenské a deskové hry 
Slouží k tomu, aby se všichni vzájemně poba-
vili a zasmáli. 
Program volnočasových aktivit je vyvěšen 
na plakátku v okně a na dveřích SENIOR cent-
ra. Přihlásit se může každý, podmínkou však je 
očkování proti nemoci covid-19 alespoň dvě-
ma dávkami. Zájemci se mohou dotázat nebo 
přihlásit na tel. č.: 702 293 088 u Bc. Blanky 
Novotné. Vzhledem k epidemiologické situa-
ci způsobené onemocněním covid-19 proza-
tím nebudou v SENIOR centru probíhat žádné 
informativní přednášky.
Činnost SENIOR centra je podpořena z rozpočtu 
Jihočeského kraje, dotačního programu Podpo-
ra služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 
Sb. o sociálních službách v rámci realizace pro-
jektu „SENIOR centrum“.

Zdeňka Šindelářová
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Občané Jindřichova Hradce v  roce 2022 
za 1 000 litrů vody platí 83,78 Kč. Z toho vodné 
činí 38,07 Kč a stočné 30,87 Kč. K tomu je nutné 
připočíst ještě druhou složku ceny, která u vět-
šiny domácností činí 1 589,50 Kč. Po rozpočítá-
ní na průměrnou spotřebu domácnosti vzroste 
cena 1 000 litrů vody o 14,84 Kč. Všechny ceny 

jsou uvedeny včetně 10 % DPH. “Při srovnání 
s průměrem celé ČR 97,53 Kč za kubík vody si 
město Jindřichův Hradec vede skvěle, voda 
zde patří mezi nejlevnější v republice”, uvádí 
Petr Novák z webu Skrblík.cz. Dodavatelem vo-
dy ve městě je ČEVAK a. s.
V loňském roce se v Jindřichově Hradci za vodu 
platilo 80,27 Kč, meziročně tak zdražila o 3,51 Kč. 
Podrobný vývoj ceny vody a poplatků za odpad 
od roku 2016 najdete na webu: Skrblik.cz. Sníže-
ní ceny v roce 2020 je způsobeno změnou DPH 

 � Cena vody v Jindřichově Hradci v roce 2022 činí 83,78 Kč, jak se vyvíjela od roku 2016?
z 15 % na 10 %. V ČR je v roce 2022 průměrná ce-
na vody 97,53 Kč.
Nejlevnější voda je v Krnově, kde se za 1 000 lit-
rů platí 56,10 Kč. Nejdražší je v severočeském Frý-
dlantu, kde kubík vodného a  stočného dohro-
mady vyjde na 138,23 Kč.
Cena vody mezi lety 1989 a 2022 vzrostla téměř 

padesátinásobně, když v roce 1989 stál kubík stě-
ží uvěřitelných 1,90 Kč, celostátní průměr o třiatři-
cet let později činí zmiňovaných 97,53 Kč.
Zatímco dříve byly provoz čistíren odpadních 
vod a budování a udržování sítě kanalizací doto-
vány, dnes se náklady přenáší na zákazníka. Spo-
třeba vody byla v  roce 1989 také výrazně vyšší 
než dnes. Na jednu osobu v domácnosti a kalen-
dářní den dříve připadalo 170,9 litrů vody, nyní je 
to pouze 89,2 litru. Vyšší náklady je tak nutné roz-
počítat mezi nižší spotřebu.

Proměna v  účtování skutečných nákladů zapří-
činila nárůst cen, který byl nejcitelnější zejména 
v první polovině devadesátých let.
Jak se v Jindřichově Hradci vyvíjely poplatky 
za svoz odpadu?
Vedle cen vody se každoročně mění také poplat-
ky za svoz komunálního odpadu. Ten je v Jind-

řichově Hradci v  roce 2022 stanoven na  500 Kč 
za osobu a kalendářní rok. V loňském roce to by-
lo také 500 Kč. Z  dat analýzy společnosti Kodi-
no vyplývá, že průměrná sazba poplatku je v ČR 
621 Kč. Jindřichův Hradec se tak může pyšnit, 
občanům jiných měst poplatek za odpad za-
tíží rodinný rozpočet výrazně více.
Vývoj cen vody a poplatků za odpad v obci od ro-
ku 2016 občané najdou na stránce: https://www.
skrblik.cz/radce/mesto/jindrichuv-hradec/.

Petr Novák

Rok 2022 2021 2020 2019 2018

Jindřichův Hradec 83,78 Kč 80,27 Kč 78,83 Kč 79,66 Kč 71,37 Kč

Průměr ČR 97,53 Kč 92,39 Kč 88,50 Kč 87,96 Kč 85,38 Kč

Strážník zjistil také jeho registrační značku, a na-
konec i to, že Škodovka dělala zásobovacímu vo-
zidlu společnost již v Jarošovské ulici na příjezdu 
od Pelhřimova. Souhrn těchto nitek, který vedl 
k popsanému spiknutí, byl neprodleně předán 
kolegům Policie ČR, kteří následně zaúřadovali 
pro cizince jistě nečekanou tečkou. 

1. ledna
O tom, že láska umí být vášnivá a spalující, ale ta-
ké pěkná potvora, se přesvědčily v půl páté rá-
no Nového roku vstupní dveře do jednoho z by-
tů v Nežárecké ulici, konkrétně v lokalitě zvané 
Malá Šindelna. Dveře se poroučely do propadli-
ště dějin po zásahu žárlivce (28 let) jen proto, že 
zuřivec v rozpoložení vylučujícím jakékoli racio-
nální jednání nabyl přesvědčení, že jeho „slečna 
vysněná“ má někoho jiného. Patrola kolegů ce-
lou, ve stejném stavu rozpolcení se nacházející 
společnost rozpustila, a  po  uhrazení vyčíslené 
škody přijde na řadu projednání přestupku pro-
ti majetku. 
3. ledna 
V závěru loňského roku a jen s malým krůčkem 
v roce letošním řešila naše jednotka hned něko-
lik „zaškobrtnutí“ při nakupování. Je s podivem, 
že zákazníci převážně nákupních center neustá-

10. prosince
Vskutku nečekaný příběh začal v pátek ve dvě 
hodiny odpoledne zcela obyčejným dopravním 
přestupkem na náměstí Míru. Řidič náklaďáku se 
zásobováním zajel do pěší zóny, kde neměl v tu 
dobu co dělat, a z nákladního prostoru začal od-
vážet zboží do určené restaurace. Když měl ho-
tovo a  chtěl místo zásobování opustit, nesta-
čil se divit, protože boční okénko u kabiny bylo 
napadrť a v kabině chyběla kasírka s celodenní 
tržbou (cca 100 000 Kč). To již ale byla na místě 
dvojice kolegů, která popsanou informaci pře-
dala ostřílenému dozorčímu, jenž s rychlostí so-
bě vlastní situaci vyhodnotil a nažhavil městský 
kamerový systém. Ten odhalil, že pár minut před 
zmiňovanou druhou odpolední vyšli z průcho-
du staré radnice dva zakuklenci. Jeden dohlížel 
na hladký průběh naplánované akce a druhý ne-
pozorovaně přistoupil k okénku náklaďáku, kte-
ré načal diamantem, a  pak už stačil dobře mí-
řený úder a cesta k vysněnému cíli byla volná. 
S uloupenou peněženkou se oba během chvil-
ky vypařili tudy, kudy přišli, ale slastné, lucife-
rovské opojení ze získané dušičky trvalo velmi 
krátce. Ještě téhož odpoledne byli dva Ukrajin-
ci a jeden Gruzínec zadrženi v okrese Benešov. 
Této povedené policejní tečce ale ještě předchá-
zela mravenčí práce zmiňovaného zkušeného 
strážníka, který zjistil, že „pochroumaný“ nákla-
ďák měl na náměstí v závěsu společnost v podo-
bě stříbrného Roomsteru, jenž se ukryl za blok 
domů ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie nad 
zmiňovanou „Chlebnicí“. Po výše popsané akci 
pak příjezdovou trasou „horký“ prostor opustil. 

 �Výpis z událostí

le pokouší štěstěnu a riskují pěknou ostudu, ne-
mluvě o tučných pokutách, které je po nepove-
dených výletech čekají. Jak byly v průběhu léta 
v kurzu kapesní nožíky, tak v závěru roku celkem 
frčely LED svítilny, u obojího zboží za magickou 
cenu 99,90 Kč. Vezměme to ale chronologicky: 
• 8. prosince krátce před devátou večer zá-

kaznice (79 let), která se pohybovala v ná-
kupním prostoru Kauflandu jen s kabelkou 
na rameni, nalezla v koši s práškem na pra-
ní odhozené listové těsto a  bloček eida-
mu a usoudila, že by se jí takové potraviny 
mohly šiknout v kuchyni. Tím patrně utiši-
la nákupní horečku, protože jiné zboží při 
večerní zdravotní procházce do  kabelky, 
se kterou prošla pokladnami bez zaplace-
ní, nevložila. 

• 11. prosince v  půl druhé odpoledne „na-
kupoval“ v  Lidlu recidivista (35 let), který 
se při cestě z Mrákotína zastavil ze stejné-
ho důvodu ještě ve Strmilově, a vzhledem 
k tomu, že jeho rejstřík trestů není rozhod-
ně čistý jako okvětí bílé lilie, jak je v prvním 
řádku naznačeno, putoval rovnou pod kří-
dla strážných andělů Obvodního oddělení 
Policie ČR pro důvodné podezření ze spá-
chání trestného činu krádeže.

• 27. prosince zatoužil zvídavý zákazník 
(44 let) Lidlu poznat odbornou způsobilost 
jak detektiva, tak i hlídky kolegů, a údajně 
proto na pokladně zatajil LED svítilnu, kte-
rá se v  jeho kapse příliš dlouho neohřála 
a  po  chvilce neodkladných, s  přestupko-
vým řízením spojených úkonů putovala 
na své místo do regálu. Pán, věřme, že pl-
ně spokojen s prací obou složek, odkráčel 
s nemilou upomínkou v kapse k domovu.

• 31. prosince sedm minut před pátou od-
poledne ukryl v  Lidlu tatínek (39 let) pod 
peřinku dětského kočárku balení kuřecích 
nugetek ne snad proto, že by chtěl ochla-

MĚSTSKÁ POLICIE
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POLICIE ČR

Jindřichohradečtí policisté 7. ledna letošního 
roku předali sdělení podezření mladému mu-
ži, který svým jednáním naplnil znaky přečinu 
nebezpečné pronásledování,  neboť  přinej-
menším  od  poloviny září 2020 do  současné 
doby měl soustavně a  dlouhodobě proná-
sledovat svoji bývalou přítelkyni. Mladé ženě 
měl vyhrožovat, že pokud se jakýkoliv muž 
přiblíží k „jeho“ rodině, tak ho prý zlikviduje. 
17. října 2021 ve večerních hodinách měl fy-
zicky napadnout jejího současného přítele.

 �Nebezpečné pronásledování. Mladý muž rozchod patrně neunesl

Podezřelý muž měl loni 23. září cca v 7.50 ho-
din ve vestibulu budovy jedné z mateřských 

 �V mateřské školce měl ublížit 
na zdraví babičce svého syna

škol v Jindřichově Hradci fyzicky napadnout 
babičku svého syna. Poškozenou ženu měl 
silně chytit za  zápěstí levé ruky a  touto jí 
kroutit k levému boku. V jednání měl přestat 
až tehdy, když na místo přišla asistentka ma-
teřské školy. V důsledku fyzického napadení 
došlo ke zranění poškozené, které si vyžádalo 
téhož dne ošetření na ortopedické ambulan-
ci. Následující den byla poškozené přilože-
na sádrová dlaha, jež byla doplněna do  pl-

né sádrové fixace, kterou měla žena na ruce 
po dobu 4 týdnů. Poškozená byla od 23. září 
do 31. října v pracovní neschopnosti a po ce-
lou dobu byla omezena na  běžném způso-
bu života. Jindřichohradečtí policisté přečin 
ublížení na  zdraví i  přečin výtržnictví řádně 
zadokumentovali. 4. ledna 2022 převzal po-
dezřelý muž sdělení podezření. Nyní je trest-
ně stíhán v režimu zkráceného přípravného 
řízení.

Dále měl podezřelý muž opakovaně a dlou-
hodobě vyhledávat osobní blízkost bývalé 
přítelkyně mimo nezbytnou dobu, kterou 
musí poškozená strpět při předávání jejich 
dcery. Muž měl poškozenou sledovat na růz-
ných místech jejího pobytu v  Jindřichově 
Hradci, a to i z vozidla, či jí tzv. náhodně po-
tkávat ve městě nebo na ni čekat před spor-
tovištěm, ze kterého šla s dcerou. Rovněž měl 
poškozenou trvale prostřednictvím elektro-
nické komunikace kontaktovat, a  to tak, že 

jí měl opakovaně i přes její zamítavý postoj 
psát i  několik desítek zpráv přes WhatsApp 
a SMS, které jí měl zasílat s tím, aby se k ně-
mu vrátila.  
Podezřelý muž tímto svým jednáním u  po-
škozené vzbuzuje důvodnou obavu nejen 
o její život a zdraví, o život a zdraví její dce-
ry, ale i jejího současného přítele. Nyní je po-
dezřelý muž jindřichohradeckými policisty 
trestně stíhán.

Hana Bílková Millerová

dit svého ročního potomka, ale proto, že 
by mohl ušetřit. Přitom hotovost na nákup 
u sebe měl a na pokladně zatajené zboží 
dodatečně uhradil. 

• 3. ledna v půl šesté navečer ukryla v kapse 

bundy zákaznice (46 let) Lidlu LED svítilnu. 
Ač pozdě, nakonec svého počínání litovala 
a vytoužený zdroj osvětlení doplatila.

Kromě uvedeného případu předaného orgá-
nům činným v trestním řízení odešli všichni po-

kušitelé minimálně s nepříjemným ponaučením 
v  podobě pokutových bločků, a  ti méně otrlí 
s pěknou ostudou, která, věřme, nasměruje je-
jich příští kroky správnějším směrem. 

Petr Čermák
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 3. 12. 2021 do 13. 1. 2022 nás opustili:

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Anna TISCHLEROVÁ Jindřichův Hradec 24. 7. 1959 3. 12. 2021
Marie SOCHNOVÁ Jindřichův Hradec 19. 9. 1940 3. 12. 2021
Iva DUŠKOVÁ Horní Pěna 29. 10. 1944 5. 12. 2021
Karel TRNÍK Jindřichův Hradec 13. 10. 1941 5. 12. 2021
Bohumil URBAN Bořetín 19. 9. 1946 7. 12. 2021
Radomil MARKES Praha 24. 3. 1969 7. 12. 2021
Jiří BRÝNA Nová Včelnice 18. 12. 1948 8. 12. 2021
Jaroslav RAK Okrouhlá Radouň 30. 12. 1947 10. 12. 2021
Marie HRONOVÁ Kostelní Radouň 5. 6. 1956 10. 12. 2021
František NĚMEC Studená 21. 3. 1938 10. 12. 2021
Ludmila DVOŘÁKOVÁ Deštná 25. 4. 1949 10. 12. 2021
Emílie KONEČNÁ Albeř 12. 10. 1929 11. 12. 2021
Petr GOGA Jindřichův Hradec 5. 11. 1981 12. 12. 2021
Miluše HOLOUBKOVÁ Jindřichův Hradec 26. 3. 1950 13. 12. 2021
Jan ŠŤASTNÝ Jindřichův Hradec 14. 2. 1950 13. 12. 2021
Miroslav VONEŠ Jindřichův Hradec 16. 2. 1934 13. 12. 2021
Vladimír GAJDOŠ Děbolín 26. 9. 1953 14. 12. 2021
Pavel STUDENÝ Jindřichův Hradec 15. 9. 1945 14. 12. 2021
Irena BENÁKOVÁ Jindřichův Hradec 12. 9. 1944 15. 12. 2021
Sabina LAPKOVÁ Lomnice nad Lužnicí 19. 3. 1992 16. 12. 2021
Alena FÜLLSACKOVÁ Jarošov nad Nežárkou 1. 10. 1930  17. 12. 2021
František FRÜHBAUER Jindřichův Hradec 12. 7. 1941 18. 12. 2021
Karel VÍTEK Kunžak 25. 12. 1929 18. 12. 2021

Josef CHALOUPECKÝ Jindřichův Hradec 18. 3. 1962 19. 12. 2021
Libuše DVOŘÁKOVÁ Otín 1. 6. 1939  20. 12. 2021
ak. mal. Bedřich BUDIL Jindřichův Hradec 2. 3. 1943 20. 12. 2021
Růžena HANEYOVÁ Člunek 10. 12. 1934 20. 12. 2021
Josef BERÁNEK Radouňka 4. 9. 1937 22. 12. 2021
Helena BOČKOVÁ Jindřichův Hradec 18. 1. 1957 22. 12. 2021
Ladislav BROŽ Doňov 1. 5. 1948  23. 12. 2021
Václav KLŮS České Budějovice 4. 2. 1953 23. 12. 2021
Josef TRUHLÁŘ Jindřichův Hradec 8. 2. 1943 25. 12. 2021
Jiří DVOŘÁK Jindřichův Hradec 22. 10. 1940 27. 12. 2021
Václav VRHEL Vícemil 26. 3. 1942 29. 12. 2021
Jarmila ZAMRZLOVÁ Jindřichův Hradec 25. 10. 1938 29. 12. 2021
Vlastimila DVOŘÁKOVÁ Jindřichův Hradec 5. 3. 1945 1. 1. 2022  
František HOVORKA České Velenice 4. 2. 1945 1. 1. 2022  
Věra TRUHLÁŘOVÁ Otín 29. 11. 1962 1. 1. 2022
Jan STÁŠA Nová Bystřice 7. 12. 1967 1. 1. 2022
Dagmar VÍTŮ Jindřichův Hradec 19. 2. 1947 1. 1. 2022
Vlastimil ROUBÍK Kostelní Radouň 11. 11. 1958 2. 1. 2022
Zdeněk KUPKA Višňová 28. 3. 1939 3. 1. 2022
Miloslav NOHAVA Pluhův Žďár 10. 10. 1949 6. 1. 2022
Mgr. Jaroslav ULLMANN Praha 24. 10. 1929 4. 1. 2022
Eva HAVLÍČKOVÁ Kunžak 19. 8. 1934  5. 1. 2022
Marie ZMEŠKALOVÁ Děbolín 15. 7. 1944 6. 1. 2022
Petr ŠVIKOVSKÝ Dačice 4. 6. 1971 7. 1. 2022
Miroslav RAZIMA Rodvínov 20. 1. 1953 13. 1. 2022

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

Adam Hudec @chodec.adamAdam Hudec @chodec.adam Václava Hořejší @_wendy_czVáclav Šojdel @vsojdel

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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středu konal se opětně trh a  sje-
lo se kupců hojně ze všech stran. 
Mezi těmito byli i dva řezníci z jis-
té vesnice u  Hostivaře, Birnbaum 
a  Řeřicha. Oba přijeli společně 
do  Kardašovy Řečice již v  úterý, 
kde v  hostinci p.  Čadka přenoco-

vali. Posilnivši se spánkem, vsta-
li o  5. hodině a  o  čtvrt na  6. vyšli 
z  Kard. Řečice. Za  Řečicí přidružil 
se ku statným řezníkům jistý No-
vák z Mal. Bednárce a dal se s nimi 
do hovoru, při němž minuli nedale-
kou vesnici Pohoř. Po pochodu asi 
pětiminutovém v kotlině za vesni-
cí vypálil pojednou Novák dvě rá-
ny z  revolveru na  vedle jdoucího 
nic netušícího Řeřichu a  zranil jej 
smrtelně na zádech a hlavě, na to 
obrátil svou zbraň proti druhé-
mu. Při zápase skolil útočník brá-

nícího se druhého řezníka ranou 
do  hlavy. Při hnusném svém činu 
odcizil oběma řezníkům peníze as 
80,000 Kč a utekl do polí. 
24. února 1922
Hlasy z obecenstva. Hlavní příjezdní silnice 
k nádraží, její stav a udržování a jak možno 
rychle zříditi nápravu
Tato palčivá otázka byla již na pro-
gramu různých porad a anket, ja-
kým způsobem ovšem nejlaciněj-
ším bylo by lze odpomoci tomuto 

Kouření
v tramvaji v Praze zakazuje se ná-
pisy: „Zákaz kuřby“. Nebožtík Hron 
by měl jistě radost.
17. února 1922
Velký koncert
chystá výbor pro postavení po-
mníku Husova na  25. únor. Le-
tošního roku má býti pomník již 
budován, jak smlouva s  mistrem 

Duškem zní, a  tudíž výbor vyvíjí 
zvýšenou činnost, aby mohl také 
dostáti svým závazkům. O koncer-
tu samém prozrazujeme předem, 
že vedle osvědčených našich pěv. 
těles – Slávy Dcery a Černína – bu-
de zpívati koncert. pěvkyně pí. Ra-
majzlová, již předchází znamenitá 
pověst z dřívějšího působiště její-
ho chotě, pana místodr. rady zdej. 
okresní politické správy. O koncert 
jeví se značný zájem, proto radí-
me, aby si každý opatřil vstupenku 
předem v knihkup. p. V. Landfrasa.
Uhlí dost
máme v republice hlásáno při vy-
puknutí stávky, ale ve skutečnosti 
je tomu jinak. Obchodníci uhlím, 
konsumenti naříkají na  nedosta-
tek uhlí a na nedostatečné násled-
kem toho topení. Mohli také na-
říkati účastníci plesu minulého 
na  Střelnici, kdy ve  vedlejší míst-
nosti vůbec topeno nebylo.
Loupežná vražda u Pohoře
V  útulném městečku Deštné ko-
nané dobytčí trhy těšívají se hojné 
návštěvě překupníků nejen z oko-
lí, ale i ze vzdálenějších míst. Tuto 

10. února 1922
Šibřinky
uspořádané minulou sobotu ve 
prospěch Sokolovny vydařily se nad 
veškeré očekávání. Ač počasí by-
lo nepříjemné, sněžilo, mrazilo, ví-
tr skučel, přece jen davy zvědavců 
tlačily se v  uctivé vzdálenosti před 
budovou Střelnice, a sledovaly zvě-
davě příchozí tanečnice a  snažily 

se luštiti a zjišťovati tajemné osoby, 
podrobujíce své kritice osobu i úbor. 
Krátce po zahájení byl sál naplněn. 
Dekorace byla velice pěkná a umís-
tění hudby ve  vkusně upraveném 
průčelí sálu se zamlouvalo všeobec-
ně a jsme si jisti, že novinka ta se uj-
me. Hudba byla patrně turecká, as-
poň dle fezů soudíc, a  dirigoval ji 
patrně sám sultán blahé paměti. Po-
řádek ale nebyl turecký, poslouchali, 
hráli, tužili se opravdu až do božího 
rána bílého. 
Škola hospodyňská 
otevřena bude dnem 15. t. m. Pou-
kazujeme na insert.
Z dráhy
Osobní vlak z  Cmuntu (Gmünd) 
do  Veselí Mez. (odj. 22.45 h., příj. 
0.12) a  z  Veselí Mez. do  Cmuntu 
(odj. 0.40, příj. 2.10 hod.) se zrušu-
jí pro nedostatek frekvence na tra-
ti té.
Co dostaneme za naši korunu
Za 2 792 Kč 100 marek, za 0,73 Kč 
100 rak. korun, za 8,37 Kč 100 uher. 
korun, za  1,45 Kč 100 pol. marek, 
za  51,75 Kč 1 dolar. Kurs ze dne 
10. února.

V únoru roku 1922 se na stránkách týdeníku řešily některé problémy města Jindřichův Hradec, k nimž patřila i úpra-
va silnice k nádraží. Tělocvičná jednota Sokol, Hudební jednota a Divadelní ochotnická jednota Jablonský podepsaly 
společné prohlášení, v němž se rozhodly podle vzoru z jiných měst podporovat zřízení důstojného stánku, věnovaného 
osvětě a kultuře. Zamýšleným cílem tentokrát bylo vystavět z veřejně vybraných peněz zcela novou „Zlatou kapličku“ 

na místě dosavadní Střelnice. Dnes již místní obyvatelé tuší, že ani tento další pokus o výstavbu nového zařízení nebyl úspěšný. Poklidným obdobím šibři-
nek včetně velkých karnevalů proplouvali místní občané zasněženým únorem roku 1922 k očekávanému jaru a věnovali pozornost drobnějším událostem, 
z nichž vyčníval v regionu nevídaný kriminální čin – dvojnásobná vražda řezníků na cestě do Deštné na dobytčí trh. 

POHLEDY DO HISTORIE

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

velkému zlu pro obecenstvo ne-
jen místní, ale i přespolní a cizí, to-
tiž v zimě strašnému blátu a v létě 
ještě hroznějšímu prachu. Dokud 

nejezdilo po  této silnici tolik ná-
kladních i  osobních automobilů, 
tedy se to až takž trpělo, ale ny-
ní po  uvolnění benzínu vzmáhá 
se ten automobilový provoz stále 
víc a víc a ovšem, že půjdem za ji-
nými městy většími a máme k oče-
kávání, že brzy bude jezdit samý 
automobil, neboť praxe povídá, 
že když tento stojí, tedy nežere, 

jako potah koňský, nehledě k dra-
hému shánění krmiv. Zkrátka bu-
dem samé auto a motor, a strach 
pomyslet na  to, jak bude možno 
bydleti v domech této hlavní třídy, 
když se v  létě vůbec okno otevří-
ti nesmí, a ještě skrze zavřená ok-
na vnikne spousta prachu do  by-
tů. Každý cizinec říká: „Hradec by 
byl pěkný, až na  tu příjezdní silnici 
k nádraží, ta mu dělá ostudu“. To je 
pěkná věc. Co pak dělá okrašlova-
cí spolek anebo musejní odbor? Či 
to nespadá do jejich kompetence? 
Anebo v první řadě obec?
-----------------------------------------------
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

Příběh osádky bombardovacího Welling-
tonu Mk.IC „KX-T“ (T2990) velitele F/Sgt 
Viléma Bufky z 311. čs. bombardovací pe-
rutě RAF byl na  stránkách Jindřichohra-
deckého zpravodaje představen již dva-
krát. Letoun byl sestřelen nad Nizozemím 
po  půlnoci 23.  června 1941 v  čase 2:13 
německým nočním stíhačem Bf 110 od 
4./NJG I. Již v průběhu 2. světové války se 
vědělo, že smrtící útok přežil pouze kapi-
tán letounu Vilém Bufka a že zbývajících 
pět Čechoslováků zahynulo. 
Na  přelomu loňského a  letošního roku se 
k  tragickému příběhu této osádky vrátila 
Česká televize. Několikráte vysílaná repor-
táž znovu otevřela téma terénního výzku-
mu „našeho“ Wellingtonu v  katastru nizo-
zemské obce Nieuwe Niedorp. Přinesla také 
nové kontakty na rodinné příslušníky Viléma 
Bufky v Kanadě i České republice. 
Po  dlouhých osmdesát let zůstávaly nezod-
povězeny otázky, kolik letců dokázalo sestře-
lený hořící letoun skutečně opustit a kde se 
jejich ostatky nachází. Místo dopadu Wel- 
lingtonu leží asi šedesát kilometrů severo-
západně od  Amsterodamu, na  louce poblíž 
bývalé farmy rodiny van Eeten. Trosky stro-
je byly zaryty několik metrů hluboko pod po-
vrch země a těla letců se Němci během války 
nepokusili vyzvednout. Místo havárie ozna-
čoval prostý dřevěný kříž, u něhož se časem 
objevila dřevěná tabulka s  pěti jmény na-
šich aviatiků. Prostor zůstal nezměněn v  té-

 �Příběh pěti nezvěstných válečných letců z Wellingtonu „KX-T“ (T2990) je objasněn
to podobě až do  roku 1989, kdy ho vykou-
pila obec a  její zastupitelstvo zde nechalo 
vybudovat pietní válečný hrob. V roce 1990 
byla plocha zanesena do seznamu nizozem-
ských válečných hrobů a oficiálně označena 
jako místo posledního odpočinku pěti česko-
slovenských válečných letců Aloise Rozuma 
(2. pilot), Viléma Konštackého (navigátor), 
Leonarda Smrčka (radiotelegrafista), Jana 
Hejny (přední střelec) a  Karla Vlacha (zadní 
střelec), kteří zahynuli 23. června 1941. Jejich 
jména jsou od  roku 1953 uvedena rovněž 
na panelech číslo 33, 36 a 37 v památníku ne-
zvěstných válečných spojeneckých letců RAF 
v anglickém Runnymede.
Toto pietní místo navštívili v  letech 2000 
a 2012 členové Klubu historie letectví Jind-
řichův Hradec během dvou ze svých mnoha 
zahraničních expedic. Setkali se i s tehdejší-
mi majiteli farmy panem van Eetenem a jeho 
manželkou. V souvislosti se zmíněným mís-
tem se vždy hovořilo o  hromadném hrobu 
pěti aviatiků. Bez řádného výzkumu však ne-
bylo možné toto tvrzení doložit. 
Nedávný terénní výzkum v  místě dopadu 
i ochota pozůstalých např. poskytnout vzor-
ky své DNA tento příběh jednou provždy 
osvětlily. Zasadil se o  to „Národní program 
vyzvednutí trosek letounů s  ostatky pohřešo-
vaných členů posádek, který byl zřízen v  roce 
2018 nizozemským ministrem vnitra z podně-
tu nizozemské Sněmovny reprezentantů. Úče-
lem programu je vyzvednout všechny trosky, 

ve  kterých se předpokládají ostatky pohřešo-
vaných členů posádek v  těch případech, kdy 
je tato operace považována za  proveditel-
nou. Náklady těchto operací jsou hrazeny ni-
zozemskou vládou. Tyto práce provádí tým 
nizozemských Královských ozbrojených sil. 
Doposud bylo provedeno pět takových opera-
cí a ve čtyřech případech byly nalezeny ostat-
ky členů posádek.“ K úspěchu přispěly výko-
py vedené koncem května a  v  červnu 2021 
právě poblíž Nieuwe Niedorpu. „Zkoumání 
prokázala, že ostatky patří všem pěti pohřešo-
vaným československým příslušníkům Britské-
ho královského letectva. Hrdinové Jan Hejna, 
Vilém Konštacký, Alois Rozum, Leonhard Smr-
ček a Karel Valach již tedy dnes nejsou pohře-
šováni v boji. Jejich ostatky budou v letošním 
roce oficiálně uloženy se všemi vojenskými po-
ctami na  hřbitově Komise pro válečné hroby 
britského společenství (CWGC) v Nizozemsku“ 
(kurzívou jsou označeny výňatky z citace tis-
kové zprávy z 12. ledna 2022).
Jsem velmi rád, že náš Klub historie letectví 
mohl alespoň malým dílem přispět k osvět-
lení skonu pětice nezvěstných letců. Nále-
zem kosterních ostatků všech pěti pohře-
šovaných členů osádky Sgt Viléma Bufky 
a  oficiálním pohřbem na  některém z  nizo-
zemských vojenských hřbitovů se tento 
smutný příběh po  osmdesáti jedna letech 
definitivně uzavře. 

Vladislav Burian

Pohled z dronu na zkoumanou lokalitu s ohraničeným místem dopadu le-
tounu Wellington Mk.IC „KX-T“ (T2990) velitele F/Sgt Viléma Bufky poblíž 
nizozemské obce Nieuwe Niedorp. 

Foto: Archiv CWGC via Aleš Hazuka

Výzkumem byly nalezeny nejen kosterní ostatky všech pohřešovaných pě-
ti letců, ale také řada dalších předmětů, včetně torza záchranného člunu 
dinghy s označením čísla letadla.

Foto: Archiv CWGC via Aleš Hazuka
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Hvězdárenská 6. základní škola se nachází na sa-
motném kraji Jindřichova Hradce. Neznamená 
to však, že je na okraji všeho dění. O zpříjemnění 
a zpestření dennodenní školní rutiny se už téměř 
desítku let stará školní parlament. A že nejde 
pouze o formální sdružení, dokazují každoročně 
reportáže a alba fotografií z uskutečněných akcí. 
Ty úspěšné se opakují, případně vylepšují a kaž-
dý rok přibývají nové nápady. Ostatně, na webo-

 � Ze života školního parlamentu
vých stránkách 6. ZŠ se o tom lze přesvědčit.
Školní rok 2021/2022 začal ve víře, že tentokrát 
už koronavirus neznemožní realizaci připravo-
vaných akcí a že se podaří navázat na přeruše-
né tradice.
Mezi tradiční patřily vždy takzvané T-dny – te-
maticky laděné dny skýtající možnost stylizace 
a podporující kreativitu, spolupráci, a především 
zábavu. Žáci už mají za sebou například oblíbe-

ný Halloweenský T-den a  organizačně nároč-
nější novinku Filmový T-týden. Žáci si dali zále-
žet a v učebnách to vypadalo jako ve filmových 
ateliérech. Každá třída na 2. stupni si vybrala ob-
líbený film či seriál a v určený čas se stylizovala 
do jeho postav a situací. Byli tak k vidění např. 
Šmoulové, Mimoňové, Piráti z  Karibiku a  lupiči 
z Papírového domu, dokonce se objevilo i Dva-
náct měsíčků. Samotní aktéři si museli dobře 
promyslet, koho a jak ztvární, aby se svému oko-
lí líbili co  nejvíce. Byla to totiž tentokrát i  sou-
těž o nejpovedenější dílo a nutno říci, že větši-
na žáků si opravdu dala záležet a ukázalo se, že 
ve svých třídách umí táhnout za jeden provaz. 
O to ostatně šlo ze všeho nejvíc.
K  tradičním akcím školního parlamentu náleží 
také projekt s názvem Děti nemyslí jen na se-
be, ke kterému se žáci vrací po  loňské covido-
vé pauze. Výtvarnými díly se snaží zpříjemnit 
prostředí pacientům Oddělení následné a  re-
habilitační péče v  Nemocnici Jindřichův Hra-
dec. Prostřednictvím takového projektu dochá-
zí k důležitému propojení dvou odlišných světů 
a  k  posilování schopností empatie, dobročin-
nosti a nezištnosti.
Velmi oblíbené, a  i  efektivní bývají akce, které 
chystají žáci 2. stupně svým malým kamarádům 
ze  stupně prvního. Loni se prozatím podařilo 
zrealizovat Halloweenskou černou hodinku, 
jejíž podstatou byla záchrana kamaráda une-
seného strašidly. Za splnění podmínek přítom-
ných strašidel a za statečnost si žáci 2. tříd od-
nesli sladkosti a  dobrý pocit ze zvládnutého 
úkolu. Ani na Mikuláše nepřišli prvňáčci a dru-
háčci zkrátka. Čekala je početná “deváťácká” sva-
tá družina s nadílkou a společným andělsko-čer-
tovským programem. Také mikulášské tvoření 
v podobě zdobení perníčků a vytváření svícnů 
pod vedením sedmáků zkrátilo malým žáčkům 
čekání na skutečného svatého Mikuláše.
Neméně důležitá je také osvěta, kterou zastřešu-
je svými QR plakáty a výjimečnými prezentace-
mi člen školního parlamentu Adam Houska, žák 
9. A. V období konkrétních výročí, která je nutné 
si připomenout, se na  chodbách i  ve  vestibulu 
školy objeví plakáty s jednoduchým symbolem 
osobností či událostí, které v  sobě ukrývají QR 
kód. Ten po načtení chytrým telefonem umožní 
zvídavým žákům zjistit podrobnosti a doplňující 
informace. I Adamovy originální a technicky vy-
broušené prezentace několikrát za rok zpestřují 
spolužákům různých ročníků výuku. Příkladem 
zpracovaných témat jsou například výročí 11. 9., 
osobnosti Steva Jobse či Marty Kubišové.
Plánů, představ a  nápadů má hvězdárenský 
školní parlament hodně. Při jejich realizaci se 
jeho členové učí pracovat s kolektivem spolu-
žáků, organizovat, spolupracovat, přemýšlet 
a pracovat systematicky. Občas to nejsou úpl-
ně jednoduché výzvy, ale to je podstatou exis-
tence každého (nejen školního) parlamentu. Ať 
už se tedy pustí do organizace divadelního ne-
bo zahraničního zájezdu, Dne dětí či školního 
Majálesu, přejme jim hodně zdaru a  dobrého 
pocitu z vlastní práce.

Marcela Fenclová
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V únoru 2022 uplyne již 28 let od chvíle, kdy zača-
la v našem městě působit YMCA Jindřichův Hra-
dec. Od počátku je s YMCA neodmyslitelně spo-
jeno pořádání dětských letních táborů pro děti 
a mladé lidi z Jindři-
chova Hradce i odji-
nud. V loňském roce 
jich YMCA uspořá-
dala 7 (pro všechny 
věkové kategorie – 
od nejmenších dětí 
s rodiči až po teena- 
gery) na  4 různých místech. Zúčastnilo se jich 
téměř 200 dětí a mladých lidí. Bez nároku na fi-
nanční odměnu tábory připravilo a vedlo 80 ym-
kařských dobrovolníků. Táborovou základnu Vl-
čice u Staňkovského rybníka – jedno z míst, kde 
se naše tábory konají – jindřichohradecká YMCA 
také již 20. rokem spravuje.
V rámci YMCA JH působí v našem městě známý 
pěvecký sbor Jakoubek, jehož vystoupení v po-
slední době hatí covid, ale zpěváci pilně nacviču-
jí a chystají se na lepší časy.
Celoroční aktivity, které YMCA JH nabízí, mají již 
9. rokem zázemí v YMCA centru na sídlišti Vajgar, 

 � YMCA Jindřichův Hradec působí v našem městě bezmála třicet let
konkrétně v areálu 5. základní školy. Prostor pro 
YMCA centrum má YMCA JH bezplatně zapůj-
čen od  města Jindřichův Hradec a  v  současné 
době probíhá jeho rozsáhlá rekonstrukce, jejímž 
cílem je rozšíření prostor a tím zvýšení kapacity 
a kvality prostoru pro práci s dětmi a mládeží, ale 
také třeba pro aktivity seniorů či jiné akce pro ve-
řejnost. Po dobu rekonstrukce je YMCA centrum 
dočasně přestěhováno do  náhradních prostor 
v budově bývalého Telecomu. V současné době 
fungují v YMCA centru tyto aktivity:
• Mateřské centrum (2 dopoledne v  týd-

nu) – rodiče s nejmenšími dětmi zde tráví 
čas buď při hrách nebo účastí na připrave-
ném programu, každé dopoledne navště-
vuje centrum cca 5 rodin.

• Fotbálek (v úterý v tělocvičně 5. ZŠ) – mož-
nost bezplatného sportovního vyžití pro 
děti ve věku 7–15 let, schází se cca 15 dětí.

• Kavárnička pro seniory (2. čtvrtek v mě-
síci) – čas, kdy se mohou starší lidé setkat 
u  kávy nebo čaje ve  vlídném prostředí 
a popovídat si, k  tomu program sestáva-
jící z  četby, promítání z  cest, představe-
ní zajímavých osobností či setkání s  po-

zvaným hostem. Pravidelně se schází cca 
10 účastníků.

• Klub pro děti školního věku (ve čtvrtek) 
– v rámci klubu si děti mohou zahrát stol-
ní hry, tvořit, setkat se s kamarády, povídat 
si nebo napsat úkoly, klubu se každý týden 
zúčastní 15–20 dětí.

Vedle pravidelných aktivit pořádá YMCA JH též 
jednotlivé akce, např. YMCA odpoledne pro dě-
ti, ples YMCA, a dále akce PAMATUJ!, Svíčka pro 
Václava Havla, PiknYk či nejrůznější výlety, výšla-
py a puťáky.
Všechnu práci v YMCA Jindřichův Hradec vyko-
návají naši dobrovolníci, kterým za to patří vel-
ký dík a obdiv! Naše další poděkování směřuje 
také k těm, kdo nás jakkoli podporují. Dlouho-
dobá dotační podpora přichází například z mi-
nisterstva školství, z Jihočeského kraje a z města 
Jindřichův Hradec, vděční jsme i našim sponzo-
rům a dárcům a vážíme si i osobní a modlitební 
podpory mnoha přátel a příznivců YMCA.
Máme velkou radost, že se nabízené aktivity 
a akce YMCA JH setkávají s velkým zájmem. Je to 
pro nás posila a motivace do další práce.

Hana Nosková
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Motto: „Začněte dělat to, co je nezbytné, pak to, co je možné, a najed-
nou zjistíte, že děláte nemožné.“ 
                                                                                                       (Svatý František z Assisi)

Otevřená OKNA vstupují do devatenáctého roku svého oficiálního fun-
gování v Jindřichově Hradci. Začátek klíčil dávno předtím, než na se-
be vzal podobu organizace. Byl někde 
v  srdcích rodičů dětí, které dostaly 
do  vínku život s  velikým zdravotním 
omezením. Když přešla psychická 
bouře plná bolesti, občasného smlou-
vání s osudem a hledání viníků, nasta-
la cesta hledání. Co a  jak udělat, aby 
ten křehký život byl žit důstojně, měl 
svůj řád a smysl, byl v něm prostor pro radost. Desítky hodin a dnů tá-
pání. V době, kdy se narodily děti našich zakladatelů, neexistovala služ-
ba rané péče, tabulky neznaly pojem asistent pedagoga, nikdo příliš 
neskloňoval slovo inkluze. Rodiny dělaly nezbytné – přijaly svůj úkol, 
cvičily, rehabilitovaly, hledaly lékaře, léčitele i duchovní. Hledaly cestu. 
Leccos vypadalo beznadějně, ale cesty se pomalu nacházely. Do ško-
lek, škol nebo „volnočasovek“. Otevření a  přijetí bylo hodně závislé 
na skutečném lidství a ochotě dát něco navíc. Navíc ze svého času, prá-
ce, přípravy, a také z ochoty napsat grant a komunikovat s nadacemi. 
Pomalu se scházeli lidé, kteří si dokázali vzájemně naslouchat a každý 
přidat kamínek svých dovedností do mozaiky společného díla. Vznik-
la organizace. Zpočátku maličká, dobrovolnická. Nicméně lidé kolem 
ní činili dobro volně, s chutí a radostí. Výzev a nápadů přibývalo. Přišel 
pronájem první klubovny, poté i kanceláře. Přišel čas charitativních ple-
sů i táborů pro lidi s handicapem. Přišel dar domu k rekonstrukci. Při-
šel čas samotné opravy, budování chráněných dílen a chráněného by-
dlení. Přišel čas dalších pronájmů, protože domeček praskal ve švech. 
A potom setkání s ochotným a sociálně cítícím podnikatelem. Z této 
spolupráce vznikl obchůdek, který dává v životě řád a smysl šesti lidem 
se zdravotním postižením a prezentuje výrobky několika jihočeských 
chráněných dílen. A k našemu úžasu je nyní devět pracovišť ve dvou 
městech, sedmdesát zaměstnanců, dvě sociální služby, čtyři dobrovol-
nické programy a šest chráněných dílen. Z kdysi bezmocných dětí jsou 
dnes dospělí lidé. Někteří z nich jsou našimi zaměstnanci a velmi plat-
nými členy pracovních týmů. Někteří z  nich využívají sociální služby 
a dobrovolnické programy.
Rodiče těchto dětí začali dělat nezbytné – přijali svůj úkol a snažili se 
žít tak, aby život jejich dětí měl smysl a řád. Připojili se k nim odborníci, 
kteří se snažili dělat to, co je možné. V rámci aktuální legislativy vytvá-
řeli příležitosti pro seberealizaci a osobní růst nejprve v  rámci volno-
časových aktivit, později v  rámci chráněného trhu práce a  sociálních 
služeb. Paradoxně tak otevřeli možnosti dobrých cest i dětem, jejichž 
rodiče na svůj úkol rezignovali. Přicházejí k nám mladí lidé s různými 
handicapy z pobytových zařízení. Tepla rodinného krbu si příliš neu-
žili. Práce s nimi je zcela jiná, citově mnohem náročnější. Je dosti slo-
žité nabízet hodnoty Otevřenosti, Komunikace, Naděje, Aktivity lidem, 
kteří se odmala museli naučit rvát o naplnění svých základních potřeb. 
Příliš jim tyto hodnoty neříkají. Jsme ve fázi dnes již velké organizace 
a život nám nabízí zcela nové výzvy dělat nemožné. V našich „vodách“ 
to znamená dát domov, strukturu, řád a smysl i těm životům, které ni-
kdo s láskou a péčí nepřivítal. Na leccos je už pozdě. Trvalý sklon k boji 
či hořkosti se již usídlil v jejich duších. V této chvíli je zde výzva praco-
vat s nadějí. Hledat ji v sobě každý den, každou službu, každou hodinu. 
Vskutku nelehký úkol. Vždyť po těch letech námahy by už člověk chtěl 
mít svůj „zajetý“ klid. 
Milí přátelé, jste pro nás velkým povzbuzením. Každý z vás, kdo nám 
věnoval trochu času a  pozitivního myšlení. Bez něj, a  také přátelské 
podpory to fakt nejde. Moc vám všem děkujeme!
P.S. Tento článek fotodokumentací nedoprovodím. Není třeba pozná-
vat to, co není nutné znát. Zůstaňme u té základní hodnoty – naděje 
pro každý jednotlivý život.

Drahomíra Blažková

CHCETE NÁS?
Včelka
kočička, narozena 6/2021, kastro-
vaná
Koťátko bylo nalezeno v  Nové 
Včelnici, kde místní lidé krmí ko-
čičky, které se tam množí. Včel-
ka je už hezky vymazlená kočič-
ka, sama vyhledává člověka a při hlazení přede a přede. Je čistotná, 
zvyklá na jiné kočičky.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Arkana
kočička, narozena 6/2021
Kastrace v dospělosti je podmín-
kou adopce. 
Arkana je hodná a milá kočička. 
Ráda dovádí jak se sourozenci, 
tak s kýmkoli, kdo je k tomu svol-
ný, ale postačí jí i hračky, aby se 
zabavila. Je zvyklá na  kočičí ko-
lektiv a nevadí jí ani pejsci. Je čis-
totná.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec) 

Goliáš
kocourek, narozen 5/2021, kast-
rovaný
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)

Goldie
kočička, narozena 8/2020, kastro-
vaná
Goldie je mazlivá kočička, je mla-
dá a  plná energie a  potřebuje 
prostor a  společnost. Určitě by 
byla ráda za kočičího parťáka, se 
kterým by si vyhrála a který by ji uměl usměrnit. Noví majitelé se 
musí připravit, že je potřeba se jí věnovat, protože pokud jí nebude 
dobře, reaguje agresivně. Musí si hodně hrát, aby ventilovala pře-
bytečnou energii, pak je v pohodě.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Grace
kočička, narozena 5/2021, kastro-
vaná
Grace si pomalu začíná zvykat 
na  mazlení, v  náručí už vrní, ale 
ještě si pro pohlazení sama ne-
přijde, chce to čas. Je velmi čis-
totná a zvyklá na své kočičí sou-
rozence.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Eurybia
kočička, cca 2 roky, kastrovaná 
Kočička je hodná a  zvyklá 
na  kontakt s  lidmi. Perfektně 
chodí na kočičí záchod, s ostatní-
mi kočičkami vychází dobře. Hle-
dáme pro ni nový domov s mož-
ností přístupu ven.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Nová Ves, Číměř)

Cibela z.s. – www.cibela.cz, tel. č.: 608 120 840
Záchytné kotce Jindřichův Hradec
www.psi-jh.estranky.cz  Klára Černá
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Od února 2022 bude v Městské knihovně Jindřichův Hradec ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze probíhat kurz Virtuální univerzity 
třetího věku (VU3V), tentokrát na téma Pozoruhodný svět hub. Uskuteční se formou společných setkání vždy jednou za dva týdny. První přednáška bu-
de zahájena v poslechovém sále knihovny ve čtvrtek 3. února 2022 v 9.00 hodin a je volně přístupná veřejnosti. Účastníci se prokážou dokladem o bez-
infekčnosti. Zájemci o kurz se mohou přihlásit v termínu konání první přednášky nebo po domluvě s pracovnicí studovny (tel. č.: 384 361 573). 

Miloš Dvořák

 �Kurz Virtuální univerzity třetího věku v Městské knihovně Jindřichův Hradec

Ve  školním roce 2018–2019 jsme se popr-
vé rozhodli tradiční Vánoční koncert žá-
ků hudebního oboru ZUŠ přetransformo-
vat do  slavnostního Novoročního koncertu. 
Poprvé jsme tehdy také zvolili prostory sálu 
Kulturního domu Střelnice. Mohli jsme tak 
ve větší míře zapojit soubory, orchestry a také 
skupiny z tanečního oboru. Letošní Novoroč-
ní koncert, který se konal 12. ledna, byl již tře-
tím v pořadí (v roce 2021 se koncert nemohl 
konat). V  téměř dvouhodinovém progra-
mu jsme publiku chtěli představit co možná 
nejpestřejší program, který by alespoň čás-
tečně mapoval práci na  Základní umělecké 
škole Vítězslava Nováka v  Jindřichově Hrad-
ci. Možnost vystoupit tak dostala řada or-
chestrů, komorních seskupení, tanečních sku-

 �Novoroční koncert jindřichohradecké ZUŠky se vydařil
pin, ale i výborně připravení sólisté. Příprava 
na koncert, která vrcholí ještě před vánočními 
prázdninami, byla letos poznamenána častý-
mi absencemi dětí (koronavirus je střídavě 
posílal do karantén), což bylo náročné zejmé-
na při práci s většími skupinami. Také dvoule-
tá pauza, kdy děti nemohly vystupovat, byla 
znát. Přesto jsme se všichni na  koncert moc 
těšili a věřili, že všechno dobře dopadne. Pod-
le reakcí početného a  báječného publika, 
a  také podle rozzářených dětských tváří by-
lo zřejmé, že radost a  spokojenost panovala 
na obou stranách. Děkujeme všem za přízeň, 
stálou podporu, přejeme pevné zdraví a těší-
me se, že příležitostí ke  společnému tvoření 
a setkávání bude už jen a jen přibývat. 

Hana Stráníková

Letošní masopust se pod taktovkou Městské 
kultury Jindřichův Hradec odehraje v nedě-
li 27. února. Účastníci mezi sebe rádi uvítají 
všechny, kteří jsou ochotni vyrazit do průvo-
du v masce.
K pestrému průvodu maškar se totiž mů-
že přidat úplně každý, od  nejmladších až 

 �Masopust je nádhernou českou tradicí
po ty nejstarší. Stačí jen v masce přijít k ba-
ráčnické rychtě v ulici Na Příkopech, odkud 
se průvod za  doprovodu kapely Ukrutanka 
ve  13.00 hodin vydá ulicemi Na  Příkopech, 
Husovou a Klášterskou a na Masarykovo ná-
městí. Tam na přihlížející čeká krátká scénka. 
Po ní se veselý průvod vydá dál Panskou uli-

cí a  skončí na  náměstí Míru, kde vyvrcholí 
bohatý doprovodný program. Jeho součástí 
bude například masopustní hodování a tan-
covačka. Na přípravě masopustního průvodu 
se podílí také Obec baráčníků Kunifer a Diva-
delní společnost Jablonský.
Masopust je dobou od  Třech králů do  Veli-
konoc, tedy dobou, kdy příroda ještě spí. Prá-
ce venku, na zahradě nebo na poli je teprve 
před námi, stejně jako dlouze očekávané ja-
ro. A tak se hodí užít si krapet rozverné zába-
vy, nabrat trochu sil a také se zbavit zimních 
zásob. Možná i takto přemýšleli naši předko-
vé v době, kdy se rodila pozoruhodná tradice 
masopustu, kdy se poprvé tančilo v reji nápa-
ditých maškar a poprvé hodovalo.
Masopustní masky bývaly, a dodnes jsou, ve-
lice rozmanité a pestré. Dnes průvody dopl-
ňují i  moderní, novodobé masky, zatímco 
k dávné tradici patří například medvěd, klib-
na (neboli kobyla) či bába s nůší. Cílem masek 
v  průvodu je především pobavit sebe i  při-
hlížející, zatančit si nebo mezi davem diváků 
způsobit nějakou veselou neplechu.

Ivana Bačáková

KULTURNÍ SERVIS

Uváděné akce se uskuteční v souladu s aktuálními opatřeními proti šíření onemocnění covid-19.

ÚNOR 2022 |  15www.jh.cz



 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
27. 2. 2022 – Masopust na statku
Při masopustním hodokvasu na  vás 
na  Šrámkově statku v  Pileticích čeká 
od  10.00 hodin pravá venkovská zabijač-
ka, řemeslný jarmark, prodej zabijačkových 
a jiných dobrot, ochutnávky Božích milostí, 
Pohádky na slámě, lidové tvoření, obchůzky 
maškar statkem a všeliké taškaření.
CHEB
23. 2. 2022 – Partička 
Skvělá improvizační show v  nové sestavě! 
Michal Suchánek, Richard Genzer, Michal 
Novotný, Jakub Kohák, hudebník Marián 
Čurko a moderátor Luděk Staněk vás vždy 
všechny rozesmějí. Každé představení je 
originál, herci absolutně netuší, co je čeká 
v příštích vteřinách. 
KUTNÁ HORA
19. 2. 2022 – Kaňkovský masopust
Masopust zahájíme v 9.30 hodin v areálu TJ 
Sokol Kaňk z.s.  divadelní scénkou, která bu-
de ukončena povolením starosty k zaháje-
ní masopustu. Zajištěno bude občerstvení 
ve  formě zabijačkových specialit a nealko-
holických i alkoholických nápojů.
LITOMYŠL
do 15. 5. 2022
Od košilky k rubáši aneb narození a smrt 
v české lidové kultuře 
V Regionálním muzeu v Litomyšli je pro vás 
připravena výstava, která představí lidové 
zvyky a obyčeje při zlomových okamžicích 
lidské existence.
POLIČKA
Do 27. 3. 2022 – Jiří Šindler
Výstava ke 100. výročí narození grafika Jiřího 
Šindlera ve výstavních sálech Centra Bohu-
slava Martinů v Poličce.
TELČ
7. 2.–31. 3. 2022
Místa UNESCO objektivem Věry Zadinové
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč 
a Univerzitní centrum MU Telč zvou na vý-
stavu k 30. výročí zapsání Telče na Seznam 
světového dědictví UNESCO.
TŘEBOŇ
15. 2. 2022 – Kolem Světa za Hanzelkou 
Symbolická procházka kolem rybníka Svět 
s  uctěním památky cestovatele J. Hanzel-
ky a se zastavením u místa jeho poslední-
ho odpočinku na hřbitově sv. Jiljí. Začátek je 
v 15.00 hodin u hotelu Svět.

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

Zuzana Bedrnová

KINO STŘELNICE Jindřichův Hradec - ÚNOR 2022

1.2. 17:30 SÍLA 20:00 SPENCER
úterý Dokumentární / Česko česky Drama / V. Británie, Německo titulky

2.2. 17:30 C'MON C’MON 20:00 HRANA ZLOMU
středa Drama / USA titulky Thriller, Horor česky

3.2. 17:30 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST 20:00 ULIČKA PŘÍZRAKŮ
čtvrtek Komedie / Česko česky Krimi, Thriller / USA titulky

4.2. 17:30 MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA 20:00 HRANA ZLOMU
pátek Animovaný / Rusko dabing Thriller, Horor česky

5.2. 17:30 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST 20:00 MOONFALL
sobota Komedie / Česko česky Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA titulky

6.2. 17:30 SPENCER 20:00 MOONFALL
neděle Drama / V. Británie, Německo titulky Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA titulky

8.2. 17:30 SRDCE NA DLANI 20:00 JE SUIS KARL
úterý Komedie / Česko česky Drama / Německo, Česko titulky

9.2. 17:30 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST 20:00 ZLATO
středa Komedie / Česko česky Thriller / Austrálie titulky

10.2. 17:30 VEM SI MĚ 20:00 MOONFALL
čtvrtek Komedie, Romantický / USA titulky Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA titulky

11.2. 17:30 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 20:00 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
pátek Pohádka / Česko česky Komedie / Česko česky

12.2. 17:30 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 20:00 UNCHARTED
sobota Pohádka / Česko česky Akční, Dobrodružný / USA dabing

13.2. 17:30 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 20:00 ZLATO
neděle Pohádka / Česko česky Thriller / Austrálie titulky

15.2. 17:30 SRDCE NA DLANI 20:00 SMRT NA NILU
úterý Komedie / Česko česky Krimi, Thriller / USA titulky

16.2. 17:30 VEM SI MĚ 20:00 UNCHARTED
středa Komedie, Romantický / USA titulky Akční, Dobrodružný / USA titulky

17.2. 17:30 V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM 20:00 MOONFALL
čtvrtek Komedie / Slovensko, Česko česky Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA titulky

18.2. 17:30 UNCHARTED 20:00 VEM SI MĚ
pátek Akční, Dobrodružný / USA dabing Komedie, Romantický / USA titulky

19.2. 17:30 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 20:00 V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
sobota Pohádka / Česko česky Komedie / Slovensko, Česko česky

20.2. 17:30 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST 20:00 SMRT NA NILU
neděle Komedie / Česko česky Krimi, Thriller / USA titulky

22.2. 17:30 SUPER - BLB 20:00 V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
úterý Komedie, Akční / Francie dabing Komedie / Slovensko, Česko česky

23.2. 17:30 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 20:00 SMRT NA NILU
středa Pohádka / Česko česky Krimi, Thriller / USA titulky

24.2. 17:30 SUPER - BLB 20:00 V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
čtvrtek Komedie, Akční / Francie dabing Komedie / Slovensko, Česko česky

25.2. 17:30 HAFTAŇAN A TŘI MUŠTERIÉŘI 20:00 SUPER - BLB
pátek Animovaný / Španělsko dabing Komedie, Akční / Francie dabing

26.2. 17:30 PES 20:00 UNCHARTED
sobota Komedie / USA titulky Akční, Dobrodružný / USA dabing

27.2. 17:30 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 20:00 V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
neděle Pohádka / Česko česky Komedie / Slovensko, Česko česky

6.2. 15:00 PARAPLÍČKO

13.2. 15:00 JAK POSTAVIT SNĚHULÁKA

20.2. 15:00 POHÁDKOVÁ ZAHRÁDKA

27.2. 15:00 NÁCÍČEK NAKUPUJE

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI   (vždy v neděli)
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Baví tě fotografovat a chtěl(a) by ses zdokona-
lit? Chceš vědět, jak ovládat svůj aparát, znát 
principy, které dělají dobrou fotku? Přijď mezi 
nás do muzea fotografie. Naučíš se fotografic-
kou trojčlenku (clona, čas, citlivost), obrazovou 
kompozici na  příkladech fotografií v  muzeu 
i  vlastní praxí, také jak využívat různé dru-
hy světla přirozeného i umělého, jak pracovat 
ve fotoateliéru, a rovněž základy úprav v grafic-
kých editorech. Užiješ si fotografické vycházky 
za  danými tématy – krajina, architektura, po-
uliční fotografie, večerní osvětlení města, zvířa-
ta atd. Vyzkoušíš si i různé fotografické experi-
menty – efekty s dlouhým časem a "malování" 
světlem". Naučíš se posuzovat a chápat esteti-
ku fotografie. 

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM JINDŘICHŮV HRADEC

 �Muzeum fotografie a moderních obrazových médií  
pořádá fotografický kroužek pro děti a mládež od 11 let

Vlastní fotoaparát je výhodou (protože už jsi 
na  něj zvyklý), ale ne podmínkou. Zrcadlovky 
máme i k zapůjčení. Takže stačí mít s sebou jen 

flash disk (klíčenku), na kterém si odneseš vý-
sledky své práce. A chuť učit se fotografovat. 
Fotografický kroužek je zdarma.
Začínáme 2. března 2022, a  dále pak kaž-
dou středu od 15.30 do 17.00 hodin. Přihláš-
ky zasílejte na e-mail: martin.sole@vkcjh.cz.

Městská kultura Jindřichův Hradec vás zve 
na divadelní komedii Gura Korena „NEPERTE 
SE, PROSÍM VÁS!“ dne 8. února od 19.00 hodin 
do divadelního sálu Kulturního domu Střelni-
ce. Divadlo Palace. Předplatné skupiny A.
V režii Petra Svojtky hrají: Martina Hudečková / 
Zuzana Slavíková, Zuzana Kajnarová, Miroslav 
Etzler, Ladislav Hampl, Jaroslav Vlach / Jan Szy-
mik / Miloš Kopečný a Kateřina Holánová.
Tři sourozenci se sešli v advokátní kanceláři, aby 
si vyslechli otcovu poslední vůli. Hvězda dět-
ských show o  bezpečnosti silničního provozu, 
ztahaná pracující matka samoživitelka a  poně-
kud přestárlý, věčně zadlužený, leč stále vysmá-
tý hipík. Jejich setkání ale není výrazem sou-
rozenecké harmonie. Proto asi nepřekvapí, že 
důrazným přáním zesnulého v poslední vůli je, 
aby se jeho děti měly rády a nepraly se mezi se-
bou. Co ale překvapivé je, že největší díl dědictví 

 �Městská kultura Jindřichův Hradec zve do divadla
má získat jakási tajemná Nina Yablonsky. Kdo to 
je? A proč k ní byl otec tak štědrý na úkor svých 
dětí? Podaří se ji vypátrat a  přesvědčit, aby se 

své části dědictví vzdala? A není to celé jen velký 
podvod otcova advokáta? 

Ivana Bačáková
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O víkendu 4. a 5. prosince 2021 uspořádal Čes-
ký svaz karate v Českých Budějovicích Mistrov-
ství ČR ve všech stylech a ve všech věkových 
kategoriích.
Klub Karate J. Hradec OGRD na této soutěži re-
prezentoval Vít Masař, který startoval v  kate-
gorii Kata muži a Kata muži U 21. V Kata senio-
rů vybojoval 3. místo a ve své věkové kategorii 
U21 zvítězil a stal se mistrem ČR.
Hned několik dní nato Vít Masař odletěl do Itá-
lie, kde se konal ve dnech 8. a 9. prosince 2021 
velký mezinárodní turnaj s  názvem VENICE 
CUP. Vít Masař zde nastoupil za český národ-
ní tým a v kategorii Kata senioři 16+ ve všech 
stylech a ve velké konkurenci nakonec obsadil 
slušné 13. místo.

Jaroslav Valenta

 �Úspěch člena Karate JH OGRD na Mistrovství ČR a na mezinárodním turnaji v Itálii

SPORT

 �Hvězdárna a planetárium 
prof. F. Nušla

Poslední dobou se potkávám s dospělými, kteří 
se začali zajímat o noční oblohu. O ty vesmírné 
dálavy. Možná je to dobou. Mnozí z nich začína-
li jako děti či mládežníci, ale později je pohltily 
pracovní povinnosti nebo rodina a na vesmír za-
pomněli. Dnes opět zdvihají hlavy vzhůru, pro-
tože v dětství poznali něco výjimečného. 
Po velké rekonstrukci hvězdárny a všech vynuce-
ných uzávěrách již na hvězdárně funguje hvěz-
dářský kroužek. S dětmi poznáváme hvězdnou 
oblohu, základ to hvězdáře. Poznávají souhvězdí 
a učí se orientovat na obloze. Poznávají, co na ob-
loze najdeme. Nejsou to jen souhvězdí, ale ml-
hoviny, hvězdokupy, galaxie či planety. K  tomu 
už jsou potřeba dalekohledy, které ukazují svět 
pouhýma očima neviditelný. Před sebou máme 
ještě mnoho, co o vesmíru objevovat. 

Od  nového pololetí se mohou přidat další 
dětští zájemci o  vesmír. Nyní se hvězdářský 
kroužek koná každou středu od  17.00 do 
18.00 hodin na hvězdárně pro děti od 4. tříd 
(mladší po dohodě). Nevyhovuje-li čas, ale je zá-
jem, nevadí. Určitě se ozvěte a můžeme se do-
mluvit na  jiných než výše uvedených časech. 
Více najdete na https://hvezdarna.vkcjh.cz. 

Jitka Čechová

Vesmír dětem – hvězdářský kroužek
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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: OBCHODNÍHO A ŘEMESLNICKÉHO ŽIVOTA, ZEJMÉNA VÝROBY A PRODEJE SUKNA
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VILU SE ZAHRADOU U ŘEKY
NEŽÁRKY A NA DOHLED

ZÁMKU SI NECHAL V ROCE
1826 VYSTAVĚT MÍSTNÍ

RODÁK ALOIS LANDFRAS.
PRVNÍ HRADECKÝ STAROSTA

(OD ROKU 1850)...

MALBA
VODOVÝMI
BARVAMI

ŠICÍ
VLÁKNO

OBYVATEL
IRSKA

OZNAČENÍ
ČASU

(HODINA)
DRÁVID IDANT CHEM. ZN.

SÍRY STAŘEC STAROŘEK ŘIDIČSKÝ
PRŮKAZ

KAVKAZSKÝ
PĚVEC

OBRUBA
OBRAZŮ

1. ČÁST 
TAJENKY 100 m2 5. ČÁST 

TAJENKY

VIRUS

NĚMECKÝ
SPISOVATEL

ANNO
DOMINI

PŘÍMÝ
PROTIKLAD

SMETÁK

ŘÍM. ČÍSL.
501

LUNT

JEDN. LÁTK.
MNOŽSTVÍ

3. ČÁST 
TAJENKY

KAVKAZSKÁ
VESNICE

INIC.
SLOVEN.
ZPĚVÁKA

KONÁRIKA

KONEC
ŠACHOVÉ

HRY

MEDITAČNÍ
SLŮVKO

OBSLUHA
NA LODI

24 HODIN

ODPOČINEK
(ZAST.)

POSTAVA
Z BOHÉMY

VRKOČ

PYTEL
S ŘEMENY

ZÁPADOČ.
MĚSTO

PYTLÁCKÉ
NÁSTRAHY

ALKOHOL
(ANGL.)

OBEC
U KOMÁRNA

ZOUBEK
U KRAJKY

LEPIDLO
(ZAST.)

CHEM. ZN.
DEUTERIA

KOLEK
(SLOV.)

ALJAŠSKÁ
ŘEKA

LATIN. PŘE-
KLAD BIBLE

POHOŘÍ
NA KRÉTĚ

ANGL
HRABSTVÍ

KOLEM

SOUHLAS

V BOXU
KNOCK-OUT

MĚKKÁ
HUDEB. ST.

ŘÍM. ČÍSL.
550

4. ČÁST 
TAJENKY
LIHOVINA
Z MLÉKA

INDIÁNSKÁ
TROFEJ

ČESKÁ
TELEVIZE

MEZ. OLYMP.
VÝBOR

VÝRŮSTEK
NA ZÁDECH

OZN. PRO
AMPÉR

AUTORSKÝ
ARCH

DRUHÁ
TRÁVA

ZÁSTUP

CHEM. ZN.
DYPROSIA

6. ČÁST 
TAJENKY
UNIVERZ.
KARLOVA

LYSÉ

BAŽE

PLAVIDLO
Z KLÁD

RUSKÝ
SOUHLAS

SPZ
KLATOVY

ZÁMEZÍ

KRUH

ANGLICKÝ
ZÁPOR

ZESÍLENÝ
ZÁPOR

PELECH

MLADÝ,
SVĚŽÍ

ÚTOKY

HRDLO

ČAPKOVO
DRAMA

TISK. AGENT. 
NORSKA

VAZAL

PLOD
JABLONĚ

DRUH
JEŘÁBU

RYTMICKÝ
CELEK

POKOLENÍ

RUSKÁ
ŘEKA

SPZ
MĚLNÍK

SPZ
PELHŘIMOV

ELAMSKÁ
BOH. ZEMĚ

ŘÍM. ČÍSL.
600 NÁPOVĚDA: 

ŠÁL, MIMI, YUKON, NT,
PANDUR, MANN, IŽA,

TAMIL, KENT, AŠIK

ADAMOVA
DRUŽKA

VČELÍ PŘÍ-
BYTEK (ZAST.)

CHEM. ZN.
KYSLÍKU 

STRÁŽNÍK
V UHRÁCH

ZÁPAD

POPĚVEK 2. ČÁST 
TAJENKY

DISTRIBUČNÍ MÍSTA JH ZPRAVODAJE: Informační středisko v Panské ulici  Městská knihovna Jindřichův Hradec  KD Střelnice 
 Čerpací stanice FRUKOIL  Langrův dům  Novinový stánek v Jarošovské ulici (p. Šlechta)  Plavecký bazén v Jindřichově Hradci

Zpřístupnění distribučních míst je závislé na aktuálních opatřeních proti šíření onemocnění covid-19. 
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   2. 3.  FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK – MUZEUM FOTOGRAFIE A MOM
   7. 3.  II. VZPOMÍNKOVÉ PROMÍTÁNÍ – KINO STŘELNICE
 10. 3.  „PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH“ 
 – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DS JABLONSKÝ
 13. 3.   SENIOR KLUB
 21. 3.  „ODVOLÁNÍ“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY B
22. 3.  KONCERT ČESKÉ HUDBY – KONCERT KPH
 27. 3.  „O PEJSKOVI A KOČIČCE, JAK ZACHRÁNILI HRAD“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
 29. 3.  „ČARODĚJKY V KUCHYNI“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A

Ostatní akceMěstské akce POZVÁNKY na březen

        3. 3.  SPORTOVEC OKRESU 
        6. 3.  ZAPOMENUTÁ POHÁDKA – POHÁDKA NA ZUŠ
        9. 3.  PAMATUJ! – VZPOMÍNKOVÁ AKCE
     24. 3.  KONCERT PRO UNICEF

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

3. února, 9:00 hodin
POZORUHODNÝ SVĚT HUB
Virtuální univerzita třetího věku
Městská knihovna J. Hradec

4. února, 10:00–13:00 hodin
ZA VYSVĚDČENÍ DO BAZÉNU
Soutěže pro děti s odměnami
Plavecký bazén J. Hradec

8. února, 19:00 hodin
GUR KOREN "NEPERTE SE, PROSÍM VÁS!"
Divadlo Palace. 
Předplatné skupiny A
KD Střelnice

ÚNOR 2022
Kulturní kalendář

12.–14. února
VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ
Neuvěříte, co dokáže kvést už v únoru!
Zahradní centrum J. Hradec

13. února, 15:00 hodin
POTOPA
Divadlo Víti Marčíka ml.
Základní umělecká škola V. Nováka

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

20. února, 16:00 hodin
KOSÍ BRATŘI
Liduščino divadlo. 
Divadelní pohádka v cyklu 
"Děti s rodiči do divadla"
KD Střelnice

24. února, 17:00 hodin
PĚTILISTÁ RŮŽE
Přednáška Petra Oupora
Městská knihovna J. Hradec

27. února, 13:00 hodin
MASOPUSTNÍ PRŮVOD MASEK
náměstí Míru

Uváděné akce se uskuteční 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


