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KOŽELUŽSKÉ DOMY
Stály na obou březích Nežárky. Některé domy 
mají ještě dnes velké okenice k  provětrávání 
půdního prostoru, kde se sušily kůže. Nejstar-
ší písemné zprávy jsou z r. 1476. Posledním ko-
želuhem byl Jan Muk (†1932), jemuž patřil dům 
čp. 13/IV na pravém břehu Nežárky u mostu. 
GOBELÍNOVÁ DÍLNA
Dům čp. 124/III, kde Marie Hoppe Teinitzero-
vá založila v r. 1910 gobelínovou dílnu, prosla-
venou svými výrobky i ve světě. Dnes se zde 
nachází speciální škola. 

HISTORIE PRŮMYSLU V JINDŘICHOVĚ HRADCI

 � TEXTILNÍ PRŮMYSL

Oblečte si veselou masku, projděte se cent-
rem Hradce a  dejte si vynikající jitrničku ne-
bo jelítko. Letošní masopust se pod taktovkou 
Kulturního domu Střelnice odehraje v neděli 
3. března. Organizátoři mezi sebe rádi uvítají 
všechny, kteří jsou ochotní vyrazit do průvo-
du v masce.
K pestrému průvodu maškar se totiž může 
přidat úplně každý, od nejmladších až po ty 
nejstarší. Stačí jen v masce přijít k baráčnické 
rychtě v ulici Na Příkopech, odkud se průvod 
ve 13 hodin vydá ulicemi Na Příkopech, Hu-
sovou a Klášterskou na Masarykovo náměstí. 
Tam na přihlížející čeká krátká scénka. Po ní se 
veselý průvod vydá dál Panskou ulicí a skon-
čí na náměstí Míru, kde vyvrcholí bohatý do-

 � Blíží se tradiční masopustní veselí. Hurá do ulic v maskách!

STARÁ PŘÁDELNA
Nacházela se v ul. archiváře Teplého, kde byla 
v r. 1926 postavena nová část textilní továrny. 
Bylo zde zaměstnáno na 250 lidí.
TEXTILNÍ TOVÁRNA
Továrna Ignáce Třebického v Růžové ul. v čp. 
39/II byla ještě v r. 1860. Pozdějším majitelem 
byl Karel Spitz.
BOBELOVKA
Továrna na  výrobu sukna u  Otína. Původní 
hamr koupil v r. 1841 Ignác Bobele a přeměnil 
na továrnu, kde pracovalo až 92 tkalcovských 
stavů. V  r. 1918 ji převzala firma Optimit, po 
r. 1945 výroba zanikla. 

TOVÁRNA JITKA
Byla založena 20. 6. 1948, původně se jmeno-
vala STAP (výroba stuh a prýmků). Od 1. 1. 1951 
rozšířena na velký průmyslový kombinát JIHO-
LEN, zrušen v  r. 1965. Po  něm vznikl národní 
podnik JITKA, který zpracovával bavlnu. V pro-
vozu zůstal do r. 2007. 
ČESKOMORAVSKÁ TOVÁRNA
Továrna Sigmunda Singera. V  r. 1888 se na-
cházela v  čp. 64/IV.  Vyráběly se zde punčo-
chy, rukavice a čepice zvané „kominíčky“, vy-
vážené do celého světa. V  r. 1990 zde byl již 
jen sklad nábytku.
TOVÁRNA NA PERLEŤOVÉ KNOFLÍKY
Byla založená r. 1879. Majitel Hugo Kupfer, 
od něho odkoupil Leo Spitzer. Dnes nefunkč-
ní továrna se nachází v Radouňce v ul. K Řece. 

Sabina Langerová

provodný program. Jeho součástí bude na-
příklad masopustní hodování a  tancovačka. 
Na přípravě masopustního průvodu se podílí 
také Obec baráčníků Kunifer a Divadelní spo-
lečnost Jablonský.
Masky si můžete zapůjčit v  baráčnické rychtě 
ve čtvrtek 28. února v době 16.00 – 17.30 hodin.
Kulturní dům Střelnice zároveň zve všechny 
děti na Dětský karneval. Ten se koná v sobotu 
2. března a v neděli 3. března, vždy od 14 ho- 
din. Pro děti zábavné odpoledne připravilo 
Chůdadlo, diskotéka DJ Luboše Nosála a mno-
ho dalších překvapení. Předprodej vstupenek 
začíná dne 14. 2. 2019.
Pod názvem masopust se podle tradice skrývá 
celé období od svátku Tří králů až do začátku po-

stní doby. Maškary a tanec mívaly pro naše před-
ky kdysi mnohem hlubší smysl – totiž hospo-
dářský. Tancovačka masek měla přinést kromě 
plodnosti také bohatou úrodu na polích a pro-
speritu dobytka. I  masopustní koledování mě-
lo jiný význam – především pro chudší lid, jehož 
skromné zásoby se po zimě značně tenčily.
Masopustní masky bývaly, a dodnes jsou, veli-
ce rozmanité a pestré. Dnes průvody doplňují 
i moderní, novodobé masky, zatímco k dávné 
tradici patří například medvěd, klibna (neboli 
kobyla) či bába s nůší. Cílem masek v průvodu 
je především pobavit sebe i přihlížející, zatan-
čit si nebo mezi davem diváků způsobit něja-
kou veselou neplechu.

Ivana Bačáková
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Vážení spoluobčané,

v době, kdy má turistická sezóna v našem městě zimní 
prázdniny, nezahálíme a lákáme turisty ze všech kou-
tů republiky, ale také z ostatních států k nám, do krás-
ného Jindřichova Hradce. V lednu se pracovnice infor-
mačního střediska zúčastnily veletrhu v holandském 
Utrechtu a město se také pravidelně prezentuje na tu-
zemských  veletrzích a  výstavách cestovního ruchu 
během celého roku. Díky aktivní spolupráci s  Kraj-
ským úřadem Jihočeského kraje a  Jihočeskou cent-
rálou cestovního ruchu se město účastní jako spolu-
vystavovatel v rámci jihočeské expozice na veletrzích: 
Regiontour Brno, Slovakiatour Bratislava a také Ho-
liday World Praha. V roce 2019 se budeme prezento-
vat na společném pultu v rámci turistické oblasti Čes-
ká Kanada. Dalším významným partnerem v oblasti 
propagace našeho města je Dobrovolný svazek obcí 
Česká inspirace, díky němuž máme možnost prezen-
tovat naše město v  rámci sdružení v  expozici Czech 
Tourismu, která je považována za  nejprestižnější 
v rámci propagace České republiky jak na tuzemských 
výstavách, tak i  těch v  zahraničí. Město Jindřichův 
Hradec je členem od roku 2001.

Nejbližší termín, kdy byste mohli navštívit některý 
z  veletrhů a  podívat se, jakým 
způsobem pracovnice infor-
mačního střediska propagují 
naše město, je 21. až 24. úno-
ra 2019, kdy se v Praze na ho-
lešovickém výstavišti bude 
konat Holiday World. 

Stanislav Mrvka 
starosta města

ÚVODNÍK

Slavnostní uvítání roku 2019 se konalo v úterý 
1. ledna na  náměstí Míru. Akci zahájil svým 
projevem starosta města Stanislav Mrvka, po-
té měli přítomní možnost vidět na  velkoploš-
né obrazovce film  Takoví jsme byli v  roce 
2018 a zhlédli živou světelnou ohňovou show. 
Letos poprvé došlo ke změně, a to té, že na oh-
ňostroj se účastníci přesunuli na nábřeží Ladi-
slava Stehny. Velkolepý ohňostroj tak nádherně 
rozzářil rybník Vajgar.

Foto: Martin Kozák

 �Nový rok jsme přivítali ohňostrojem

UDÁLOSTI Z RADNICE

V  pátek 11. ledna 2019 se v  našem partner-
ském městě Zwettl uskutečnilo již tradiční při-
vítání nového roku spojené s udělováním oce-
nění občanům, kteří se významně zasloužili 
o  rozkvět města. Na začátku pronesl svou řeč 
starosta města Franz Mold a  další význam-
ní hosté. Součástí večera byla také multime-
diální prezentace shrnující nejdůležitější oka-
mžiky z  roku 2018. Této významné akce se 
za město Jindřichův Hradec zúčastnil starosta 

 � Partnerské město Zwettl ocenilo  
významné občany

V  pondělí 14. ledna v  kapli sv. Maří Magdaleny ocenil starosta města Stanislav Mrvka společně 
s místostarostkou Magdou Blížilovou a radním Bohumilem Komínkem celkem 62 úspěšných mla-
dých sportovců, kteří v kalendářním roce 2018 dosáhli mimořádných sportovních výsledků na ce-
lostátních i mezinárodních sportovních turnajích a šampionátech. Každý oceněný sportovec ob-
držel věcný dar v peněžité výši 1 500 korun. Za Karate Jindřichův Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo, 
z. s.  obdrželi ocenění 4 sportovci, za Plavecký klub Jindřichův Hradec, z. s. 13 sportovců, za Spolek 
orientačních sportů Jindřichův Hradec, z. s. 4 sportovci, za TCV J. Hradec, z.s. 16 sportovců, VK Vaj-
gar J. Hradec, z.s. 24 sportovců a ČRS z.s., místní organizace J. Hradec 1 člen. 

 �Mladí sportovci byli oceněni za své úspěchy

Spolek přátel starého Jindřichova Hradce po-
řádal v  pondělí 14. ledna tradiční besedu 
s  představiteli města v konferenčním sále Mu-
zea Jindřichohradecka. Vedoucí odboru rozvo-
je Vladimír Krampera občanům představil nej-
významnější realizované investiční akce roku 
2018: rekonstrukce páteřní komunikace v  Ra-
douňce a  Šeříkové ulice, rekonstrukce místní 
komunikace Dolní Skrýchov, parkoviště poli-
klinika, parkoviště Vajgar Řečička, modernizace 
technologie ČOV, rekonstrukce kanalizace Pod 
Kasárny, rekonstrukce kanalizace Jitka Otín, re-
vitalizace rybníků Buk, pomník plk. Švece, wor-
koutové hřiště, rekonstrukce ve  Sládkově ulici 
čp. 319, parkoviště Denisova, zateplení obřad-

 � Přátelé starého Hradce se setkali s vedením města

V pondělí 21. ledna 2019 se v zasedací místnosti Městského úřadu Jindřichův Hradec uskutečni-
lo novoroční setkání vedení města se zástupci složek integrovaného záchranného systému. To-
to setkání uspořádalo vedení města již počtvrté jako poděkování všem složkám za jejich čin-
nost a aktivity v uplynulém roce. Pro všechny zúčastněné je ochrana obyvatel jednou z věcí, 
které je třeba věnovat trvalou pozornost, a proto si účastníci akce také vzájemně předali infor-
mace o novinkách a změnách.

Karolína Bartošková

 �Novoroční setkání se zástupci složek IZS

ní síně a krematoria, výsadba stromořadí včetně 
stezky Matná – Děbolín a výměna oken 4. ZŠ pa-
vilon U 10. Dále představil důležité investiční akce 
na rok 2019, jimiž jsou: okružní křižovatka Hvěz-
dárna, rekonstrukce v  Pravdově ulici – terminál 
MHD – VLD, rekonstrukce nábřeží L. Stehny, sa-
nace sesuvu svahu Mlýnská, rekonstrukce ploch 
a kanalizace Jitka Otín, kanalizace + ČOV v Dě-
bolíně, dieselčerpadlo VDJ Pleše, oprava střechy 
a fasád zadního traktu 174/I, osvětlení fotbalové-
ho hřiště Vajgar, zpracování studií rekonstrukce 
Tyršova stadionu, ZTV pro RD Zbuzany, rekon-
strukce Hvězdárny Fr. Nušla, víceúčelový objekt 
Horní Žďár, spolkový objekt Děbolín, výměna 
oken 1. ZŠ Štítného a přístavba MŠ Hvězdárna.

města Stanislav Mrvka. Na  fotografii starosta 
města Jindřichův Hradec Stanislav Mrvka, sta-
rosta města Zwettl Franz Mold, starosta města 
Zistersdorf Helmut Doschek a  zástupce hejt-
manky Stephan Pernkopf.
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 � Seznam pohotovostních služeb v oblasti J. Hradec v oboru stomatologie – únor 2019
Datum služby Den Jméno lékaře Adresa Telefon

2.2.2019 sobota Perničková Veronika třída 9. května 161, Dačice, 380 01 388 440 640
3.2.2019 neděle Plucarová Marie Denisova 352/II, Jindřichův Hradec, 377 01 384 361 524
9.2.2019 sobota Pokorná Dana Pístinská 272, Stráž nad Nežárkou, 378 02 384 389 329

10.2.2019 neděle Pokorný Luboš sídl. Vajgar 724/III, Jindřichův Hradec, 377 04 384 322 081
16.2.2019 sobota Tomek Adam nám. Míru 175 , Jindřichův Hradec , 377 01 777 533 213
17.2.2019 neděle Pumprová Jaroslava Tyršova 3, Lomnice nad Lužnicí, 378 16 384 792 319
23.2.2019 sobota Ryšánek Jiří Hradecká 254, Nová Bystřice, 378 33 384 386 330
24.2.2019 neděle Slanina Oldřich Schwaigrova 327, Jindřichův Hradec, 377 01 384 391 774

S ohledem na občasné změny a výměny služeb je nutné si aktuální informace ověřit telefonicky nebo na www.jh.cz. Karolína Bartošková

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 � Bazén pokořil bájnou hranici návštěvnosti
Na  poměry okresního města bájnou hranici 
300 000 návštěvníků za rok pokořil v roce 2018 
městský Plavecký bazén Jindřichův Hradec. 
Do návštěvnosti, jež dosáhla hodnoty 308 235, 
je tradičně započítána i návštěvnost venkovní-
ho aquaparku. Pro budoucnost městského za-
řízení a  jeho ekonomiku však zásadní roli hra-
je fakt, že největší rekordy padaly právě v kryté 
části bazénu, a to po většinu měsíců kalendář-
ního roku. Díky tomu se podařilo dosáhnout 
nejen historického úspěchu v návštěvnosti, ale 
i ve výsledku hospodaření. 
PRÁZDNINY V BAZÉNU
V  průběhu jarních prázdnin, které se odehra-
jí 18. až 22. února, budou bazény pro veřejnost 
k dispozici denně od 10 do 20 hodin. Plavecká 
škola působící pod hlavičkou městského bazé-

nu pořádá v jejich průběhu Prázdninový tábor 
s bazénem. Na příměstský tábor plný her, pla-
vání a  dovádění ve  vodě mohou rodiče hlásit 
své děti, které na  prázdniny zůstanou doma. 
Poslední přihlášky na volná místa lze podat až 
do 8. února. Více na bazen.jh.cz.
ZA VYSVĚDČENÍ DO VODY
Na  pátek 1. února připravil tým Plavecké ško-
ly oblíbenou akci s podtextem „Za vysvědčení 
do bazénu“. Od 10 do 13 hodin se veřejnost mů-
že zapojit do her a soutěží. Odměnou pro dě-
ti za jejich půlroční snahu ve škole, bez ohledu 
na to, jaké známky na vysvědčení mají, je vstup 
zdarma (10 až 13 hodin). Na další ze sérií akcí ba-
zénu budou v únoru vrcholit přípravy na dvou-
denní Okresní závody v plavání, které letos při-
padnou na 19. a 20. března. 

PLAVÁNÍ MIMINEK
Mezi nejmladší návštěvníky plaveckého kom-
plexu mohou díky unikátnímu vaničkovému 
centru, které je jediným svého druhu v Jihočes-
kém kraji, patřit děti již ve věku od 3 do 6 mě-
síců (fotografie). Kurzy pro miminka patří mezi 
nejoblíbenější. I v roce 2019 platí, že zájemci se 
mohou hlásit v průběhu školního roku, a to buď 
prostřednictvím e-mailu plavskola@smjh.cz, ne-
bo zanecháním telefonického kontaktu na  re-
cepci bazénu (tel. 384 321 336). 

Marcela Kůrková

 �Odbor životního prostředí

Nadprůměrně teplé počasí posledních let a ex-
trémně suchý loňský rok způsobily významné 
oslabení vitality lesů, především smrkových po-
rostů, což se projevilo markantním nárůstem 
množství napadených stromů i celých porostů 
kůrovci. V průběhu loňského roku již zmíněná 
situace vyústila v  očekávanou progresi kůrov-
cové kalamity i na Jindřichohradecku.
V případě, že se stromy napadené kůrovci na-
cházejí i ve vašem lese, je potřeba v co nejkrat-
ším termínu provést opatření k zamezení další-
ho šíření těchto kalamitních škůdců. Je to nejen 
proto, že kůrovec (především lýkožrout smrko-

vý) může nadále napadat stromy ve vašem lese, 
ale i v lesích vašich sousedů. Povinnost realizo-
vat opatření k ochraně lesa je vlastníku lesa ulo-
žena lesním zákonem.
Ochranu lesa proti kůrovcům je nutné prová-
dět celoročně, tedy i  nyní v  průběhu zimního 
období. Ve spolupráci s odborným lesním hos-
podářem, který vlastníku lesa zabezpečuje od-
bornou úroveň hospodaření v  lese, je potřeba 
důsledně vyhledávat, těžit a  účinně asanovat 
veškeré dříví napadené kůrovci. Tato opatření 
je nezbytně nutné provést nejpozději do konce 
měsíce března, jelikož v dubnu opět začíná akti-

vita kůrovce a jeho jarní rojení, v jehož průběhu 
napadá další, doposud zdravé stromy.
Prvním symptomem napadení stromu kůrov-
cem bývá přítomnost drtinek na  patě kmene. 
Na  kmeni se objevují závrty, které bývají čas-
to doprovázené výrony pryskyřice. Posléze do-
chází k  barevným změnám jehličí, které rezne 
a opadává. Dochází též k opadávání kůry, nejpr-
ve na malých ploškách, poté prakticky na celém 
kmeni. Kůrovcem napadené stromy již nelze 
zachránit, je proto nutné je urychleně pokácet 
a následně asanovat.
Z  důvodu nastalé kalamitní situace v  lesích je 
důležité veškeré disponibilní kapacity soustře-
dit na aktivní a důsledné vyhledávání kůrovcem 
napadených stromů a  jejich včasnou a  účin-
nou asanaci, ať už mechanickou (oloupáním ků-
ry) nebo chemickou (např. postřikem k tomuto 
účelu určenými insekticidy). V  zimním období 
je také možné odvézt kůrovcem napadené dříví 
z porostu přímo ke zpracování.

Ivana Nováková

Informace vlastníkům lesů ve věci kůrovcové kalamity
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MĚSTSKÁ POLICIE

10. prosince
…z ostudy kabát má nyní 69letá paní z ne-
daleké vesničky, která do  nákupního stře-
diska Jednota na Masarykově náměstí opa-
kovaně chodila proto, aby si krom nákupu 
odnesla i  něco v  kapse na  přilepšenou. 
A  když sklapla past, měla paní v  kapse ka-
bátu přes 10 dkg salámu, což ale nebylo vše, 
protože den před tím jí za nehty uvízlo ba-
lení kávy Jihlavanka, což vedoucí prodejny 
zjistila vyhodnocením kamerového zázna-
mu. Paní nakonec usoudila, že její počíná-
ní je taková ostuda, že v  budoucnu raději 
změní lokál, to minimálně k úlevě personá-
lu. A aby na trpkou zkušenost nezapomněla, 
obdržela bloček s připomínkou…
21. prosince
…hodinu před šestou večerní si dva Pra-
žáci, v  současné době zdržující se v  našem 
okresním městě, vyřizovali rodinné spory 
na náměstí Míru. Jak bylo později zasahují-
cí hlídkou zjištěno, když jeden z bijců trochu 
přebral a neunesl jak požitou dávku alkoho-
lu, tak ani nával emocí, fyzicky, po slovní ro-
zepři, napadl svého bratrance. Ten si ovšem 
odmítl hrát na  otloukánka a  povedeného 
příbuzného náležitě umravnil. Šarvátka by-
la hlídkou rozprášena a následující den na-
stalo vyhlášení výsledků, po kterém si každý 
podle zásluh odnesl pokutový blok s vymě-
řenou částkou přizpůsobenou podle míry 
zainteresovanosti. 
23. prosince
…téměř 3 promile, čtyřicet minut po  pole-
dni, ukázal „alkoholtestr“ v  dechu místního 
alkoholika na čerpací stanici v Rezkově ulici, 
kde si pádem na obrubník rozčísl hlavu. Při-
volaná hlídka beznadějně ztracenému opil-
ci, čerstvě propuštěného z  protialkoholické 
léčebny, poskytla první pomoc, silně krváce-
jící ránu ovázala a  na  místě setrvala do  pří-
jezdu odborné zdravotnické pomoci. Zřej-

 � Výpis z událostí

mě jako výraz díků za poskytnutou pomoc, 
začal však opilec hlídku napadat, a tak přišla 
na řadu druhá vlna pomoci, která jeho jedná-
ní usměrnila do patřičných mezí. A na Štědrý 
den přišel dáreček. Nebyl však z těch, které 
překvapí a  udělá radost, jak by o  Štědrém 
dnu mělo býti, ale tak jako již po tolikáté měl 
podobu pokutového bločku. 
28. prosince
…růžovou křídou, údajně podle domácí re-
ceptury vysvěcenou, očisťovala náhrobky 
na hřbitově ve Václavské ulici 41letá paní ze 
sídliště Hvězdárna. Tak se jí povedlo „očis-
tit“ více jak padesát hrobů od pozemské tí-
že. Na místo přivolané hlídce kolegů z Poli-
cie ČR bylo prapodivné konání dobrovolnice 
předáno pro podezření z trestného činu po-
škozování cizí věci. 

29. prosince
…nekoordinovanou jízdou zaujal hlídku 
strážníků řidič Peugeotu deset minut po tře-
tí hodině ranní v  Jáchymově ulici. Poté, co 
zaparkoval v této ulici u ubytovny v blízkos-
ti mateřské školy, byl tázán, zda před jízdou 
požil alkohol. Odpověď však byla nabíledni, 
protože síla alkoholických výparů z  dechu 
48letého řidiče, jemuž bylo odebráno řidič-
ské oprávnění byla natolik silná, že zamáva-
la i  s  koordinací zmiňované hlídky. A  když 
se řidič doznal, že vypil „víc“, než je zdrávo, 
a přijel ze Soběslavi z vánočního večírku, by-
la na místo přivolána hlídka Obvodního od-
dělení Policie ČR, které byla celá věc na mís-
tě pro podezření z trestného činu předána. 

31. prosince
…prapodivné silvestrovské nákupy dvou 
mladých žen neunikly ostřílenému detekti-
vovi před půl pátou odpoledne v supermar-
ketu Albert. Ty ukládaly v  nákupním pro-
storu zboží rovnou do  tašek a  pokladním 
prostorem prošly bez začervenání. Přivola-
né hlídce strážníků pak předvedly svůj lup. 
První dáma ze Suchdola nad Lužnicí ukrýva-
la před pokladní zboží za více jak 400 Kč a je-
jí „šikovnější“ kamarádka z Hamru za více jak 
900 Kč. A  když se nepoškozené zboží vráti-
lo zpět do  regálů, místo oslavných špuntů 
od sektu létaly vzduchem pokuty. 
5. ledna
…se jako rytíř na bujném oři vydal pár minut 
po jednadvacáté hodině z restaurace Na Ci-
helně 44letý řidič osobního vozidla Hyundai 
z Kardašovy Řečice. Jeho jízda však měla je-
pičí život a  skončila na  středovém dělícím 
ostrůvku v Rezkově ulici, který mocným sko-
kem bájného Šemíka přeletěl a přistál před 
hospodou U  Kůrků, přičemž plavmo urazil 
dvě dopravní značky. Vzhledem k  tomu, že 
oproti Šemíkovi skončil Hyundai nepojízdný 
s proraženými všemi čtyřmi koly, byl přivo-
lanou hlídkou strážníků řidič bez problémů 
dohledán u skupinky svědků před zmiňova-
ným lokálem, kde se doznal k požití alkoho-
lu před jízdou. Jelikož následovnou decho-
vou zkouškou naměřil přístroj 2,38 promile, 
byl celý případ předán přivolané hlídce Do-
pravního inspektorátu PČR pro podezření 
z trestného činu ohrožení pod vlivem návy-
kové látky. 
14. ledna
…po osmé hodině ranní se z přestupku pro-
ti majetku zpovídal muž z Dolní Pěny, když 
v  Albertu, v  oddělení se zbožím pro výpo-
četní techniku, uzmul USB propojovací ka-
bel za  dvě stovky, který vyjmul z  obalu 
a před pokladní ukryl v kapse svrchníku. Ne-
ukryl jej však před zraky detektiva, který si 
jeho počínání všiml na vnitřním kamerovém 
systému. Přivolaná hlídka kolegů tak zajisti-
la doplacení USBéčka a přibalila k tomu tisí-
covku pokuty. 

Petr Čermák

Dopravní policisté se zaměřují na  pohyb 
chodců za  snížené viditelnosti na  pozem-
ních komunikacích mimo obec.
Novela zákona č. 361/2000 Sb. o  provozu 
na pozemních komunikacích, která nabyla 
účinnost dne 20. února 2016, přinesla řadu 
změn. Jednou z  nejdůležitějších je  povin-
nost chodců používat reflexní prvky.

„Pohybuje-li se chodec mimo obec za  sníže-
né viditelnosti po krajnici nebo po okraji vo-
zovky v místě, které není osvětleno veřejným 
osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z re-
troreflexního materiálu umístěné tak, aby 
byly viditelné pro ostatní účastníky provozu 
na pozemních komunikacích.“
V souvislosti s podzimním a zimním obdo-
bím, kdy je snížená viditelnost v  ranních 
i  podvečerních hodinách, bylo opako-
vaně vyhlášeno dopravně bezpečnostní 
opatření zaměřené zejména na  viditel-
nost chodců pohybujících se za  snížené 
viditelnosti na  pozemních komunikacích 
mimo obec. Policisté v  rámci opatře-

ní kontrolují, zda chodci dodržují zákon 
a  používají reflexní prvky pro zvýšení je-
jich viditelnosti. 
V loňském roce, zejména v počátcích pod-
zimních měsíců, působili dopravní policis-
té spíše preventivně. Nyní, kdy je nebezpe-
čí plynoucí z „neviditelnosti“ chodců daleko 
větší, řeší policisté tuto problematiku již dle 
litery zákona. Za nesplnění povinnosti dané 
novelizovaným zákonem lze uložit bloko-
vou pokutu až do výše 2 000 korun.
Občané, chraňte svůj život a použijte za sní-
žené viditelnosti mimo obec reflexní prvky!

Hana Millerová

 � Viditelnost chodců

POLICIE ČR
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA  � Projevujeme úctu zemřelým
Od 3. 12. 2018 do 11. 1. 2019 nás opustili:

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Jiří KUBELKA Strmilov 26. 10. 1946 3. 12. 2018

Božena MAXOVÁ Polště 23. 10. 1925 4. 12. 2018

Václav FILÍPEK Veselí nad Lužnicí 21. 8. 1927 6. 12. 2018

Jana MINÁŘOVÁ Jindřichův Hradec 19. 11. 1942 9. 12. 2018

Ludmila KŮRKOVÁ Jižná 23. 5. 1930 10. 12. 2018

Rudolf LINSMAIER Nová Včelnice 17. 10. 1938 12. 12. 2018

Vlastimil ZUŠŤÁK Jindřichův Hradec 16. 9. 1951 13. 12. 2018

Josef BRABEC Jindřichův Hradec 12. 2. 1920 13. 12. 2018

Bohumil PECÍN Řehořinky 12. 11. 1953 13. 12. 2018

Jakub VANÍČEK Jindřichův Hradec 23. 5. 1990 15. 12. 2018

Alena DROBILOVÁ Jindřichův Hradec 4. 11. 1931 16. 12. 2018

František STEJSKAL Deštná 4. 12. 1939 16. 12. 2018

Květuše ZÝKOVÁ Jindřichův Hradec 28. 10. 1930 16. 12. 2018

Ludmila HARUDOVÁ Česká Olešná 5. 12. 1958 17. 12. 2018

Martina KUČEROVÁ Jindřichův Hradec 7. 2. 1972 17. 12. 2018

Růžena SAMCOVÁ Lovětín 6. 8. 1941 18. 12. 2018

Jana VRCHOTOVÁ Pístina 6. 9. 1947 18. 12. 2018

Jarmila NOVÁKOVÁ Jindřichův Hradec 13. 6. 1944 21. 12. 2018

Zdeňka MIKŠÍKOVÁ Jindřichův Hradec 17. 6. 1940 22. 12. 2018

Ignác SALAY České Budějovice 16. 5. 1954 22. 12. 2018

Jarmila VOCILKOVÁ Lomy 5. 6. 1934 22. 12. 2018

Jarmila GLASEROVÁ Otín 28. 10. 1926 25. 12. 2018

Marie VALENTOVÁ Jilem 1. 3. 1942 26. 12. 2018

Zdeňka HEJLÍČKOVÁ Jindřichův Hradec 12. 9. 1940 26. 12. 2018

Zdeněk POSOLDA Nová Bystřice 17. 6. 1955 27. 12. 2018

Stanislav SOUKUP Jarošov nad Nežárkou 1. 5. 1944 28. 12. 2018

Julie VYBÍRALOVÁ Jindřichův Hradec 28. 4. 1926 28. 12. 2018

Petr JANEČEK Jindřichův Hradec 23. 12. 1943 28. 12. 2018

Andrea NAJMLOVÁ Nová Bystřice 11. 9. 1976 29. 12. 2018

Jan ŠTEFL Valtínov 9. 7. 1951 30. 12. 2018

Josef HAUSER Jindřichův Hradec 25. 7. 1938 1. 1. 2019

Pavel VONDROUŠ Mirochov 10. 6. 1944 1. 1. 2019

Marie ZLATUŠKOVÁ Jindřichův Hradec 11. 5. 1921 2. 1. 2019

Miloslav ŠVEC Nová Bystřice 9. 6. 1946 3. 1. 2019

Milan VOBR Jindřichův Hradec 25. 9. 1961 3. 1. 2019

Otto JANÁK Strmilov 1. 2. 1924 4. 1. 2019

Marie KOUTNÁ Český Rudolec 1. 10. 1934 4. 1. 2019

Anna PROKÝŠKOVÁ Nová Včelnice 13. 5. 1931 5. 1. 2019

Vladislav VITOŇ Nový Vojířov 14. 1. 1950 6. 1. 2019

Čestmír KUPKA Nová Včelnice 24. 4. 1956 8. 1. 2019

František SEHNER Malý Ratmírov 2. 9. 1942 11. 1. 2019

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

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

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, 
oddělení služby pro zbraně a  bezpečnostní 
materiál Jindřichův Hradec upozorňuje drži-

 �Držitelé zbrojních průkazů, pozor!
tele zbrojních průkazů, že do konce roku 2019  
zaniká v  našem okrese platnost zbrojních 
průkazů u 243 držitelů!

Tímto vyzýváme příslušné držitele, aby v pří-
padě, že i nadále chtějí být držiteli zbrojního 
průkazu, si včas požádali u příslušného útva-
ru policie o vydání nového dokladu.
Žádost o  vydání nového zbrojního průkazu 
předkládá jeho držitel podle místa trvalého 
pobytu nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců 
před uplynutím doby platnosti dosavadního 
zbrojního průkazu. K žádosti o vydání nového 
zbrojního průkazu je žadatel povinen připo-
jit posudek o zdravotní způsobilosti ne starší 
než 3 měsíce, 1 fotografii a správní poplatek 
400 Kč v kolkových známkách.
V případě zániku platnosti zbrojního průkazu 
je držitel povinen do 10 pracovních dnů tento 
odevzdat příslušnému útvaru policie. Je-li dr-
žitelem zbraně a střeliva, je povinen odevzdat 
též zbraň, střelivo a průkaz zbraně.
Jestliže držitel zbraně  nesplní tuto povinnost, 
dopouští se přestupku na úseku zbraní a stře-
liva a může mu být udělena v příkazním řízení 
na místě pokuta ve výši 5 000 korun. Ve správ-
ním řízení pak až 20 000 korun. 
Držitelé zbrojního průkazu, nenechávejte vý-
měnu zbrojního průkazu na poslední chvíli a do-
stavte se na policii včas, jak vám ukládá zákon! 
Případné dotazy a informace vám budou po-
skytnuty na tel. č. 974 233 300, 974 233 301.

Hana Millerová

6  | JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ Žijeme naplno!



V pátek 4. ledna 2019 přivítal starosta města Stanislav Mrvka v jindřichohradeckém Muzeu fotografie a moderních obrazových médií nové občán-
ky. Přivítány byly tyto děti: Lukáš Veber, Oliver Bartoň a Karolína Bašatová. Ve druhé skupině byly přivítány tyto děti: Jakub Smrčenský, Sofia Šni-
agerová, Tomáš Trpák a Antonín Svoboda.

Foto: Martin Kozák

 � Přivítali jsme nové občánky

Prvním občánkem města Jindřichův Hradec se stal Matyáš Hrůša, který 
se narodil ve středu 2. ledna 2019 v 7.53 hodin mamince Kateřině Má-
cové a tatínkovi Michalu Hrůšovi. Do nemocnice ho přišel přivítat také 
malý bráška Dominik. 
Slavnostní přivítání starostou města Stanislavem Mrvkou se uskutečni-
lo v pondělí 7. ledna 2019 v 10.00 hodin na Gynekologicko-porodnic-
kém oddělení jindřichohradecké nemocnice. Město darovalo miminku 
zlatou destičku, velkého plyšového medvěda a mamince kytici.

Karolína Bartošková

 � Přivítání prvního občánka města 2019
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21. ledna 1919
Z nejstarších našich přispěvatelů
Je p. L. Domečka, ředitel měst. úřa-
dů, tajemník historického musea 
a konservátor v Králové Hradci. Již 
jako septimán gymnasia jindřicho-
hradeckého uveřejnil v  našem lis-
tě studii „O  vzniku národní písně“. 
Od  té doby po  40 let byl věrným 
přispívatelem do  našeho listu… 
Většina prací jeho v  našem listě 
uveřejněných podepsána je zná-
mou značkou jeho B.S.

Skvrnivka
Následkem v městě vyskytnuvšího 
se případu onemocnění skvrnivkou 
zakázalo okr. hejtmanství, okr. sprá-
va politická, pořádání veškerých 
zábav, biograf. představení, schůzí 
a shromáždění lidu v J. Hradci včet-
ně do  1. března t. r. Nakažlivá ne-
moc zjištěna pouze u jedné osoby 
vojenské, kterouž jest vojín V. Kozel 
ze Zájezdu u Smíchova. Následkem 
toho dáno vojsko Nové kasárny 
obývající do karantény.
Knihovna
Bezpečnost naší vlasti vyžaduje, 
by měla spolehlivé a v duchu ná-
rodním a  demokratickém vycho-
vané vojsko. Toho však lze docíliti 
pouze soustavným vzděláváním. 
Jedním z  nejlepších prostředků 
k  tomu je četba. Posádkové veli-
telství v J. Hradci oceňujíc velký vý-
znam vzdělání pro mužstvo, zaklá-
dá knihovnu pro šíření osvěty mezi 
vojskem. K  tomu účelu obrací se 
na veřejnost s prosbou o podporu. 
Darujte proto, kdo můžete, knihy 
pro tento účel.
Zastavení platnosti rakouských a uherských 
známek
Platnost starorakouských a  uher-
ských známek na území státu Čes-

7. února 1919
Letošní plesy v sále na Střelnici
Vydařily se vesměs k  plné spoko-
jenosti nejen návštěvníků, hlavně 
spanilých tanečnic, ale i pořadate-
lů, kterým hrnuly se ty známé čer-
vené papírky v také hojnosti, že po-
kladna pomalu nestačila. Přejeme 
toho našim pořadatelům, že snaha 
jejich takými výsledky korunována 
bývá, že každý ples mohl se vykáza-
ti velice slušným přebytkem ve pro-
spěch vytknutého cíle. Ale ty naše 
smutnou budoucnost mající ban-
kovky, s  nimiž každý se tak lehce 
loučí, hromadily se nejen v poklad-
ně pořadatelstva, ale i v pokladně ji-
né – v pokladně p. restauratéra, kte-
rý jak se zdá ve snaze dohoniti toho, 
čeho za válečná léta promeškal, při-
pravil návštěvníkům dosavadních 
plesů skutečné překvapení – po-
kud se cen týče. Na ceny ty, ať při 
i  pokrmech, hlavně však při všech 
nápojích, stěžováno všeobecně 
a ve směru tom dostalo se nám ví-
ce stížností. 
A nic se jim nestalo
Šest žen z německé vesnice přišlo si 
s potvrzenými lístky pro vyživovací 
příspěvek, který jim byl vyplacen. 
Dodatečným šetřením se zjistilo, že 
všech šest mužů, jichž ženy vyživo-
vací příspěvek vyzdvihly, se válí do-
ma. Starosta podepsal a  lhal, lhaly 
ženy – a nikomu se nic nestalo.
V měsíci lednu narodilo se
v Jindř. Hradci 6 dětí, v obcích přifa-
řených 2 děti. V Jindř. Hradci zemře-
lo 20 osob a 3 vojíni, v obcích přifa-
řených 9 osob.
14. února 1919
Změna titulu
Řídící pěstounce městské opatrov-
ny slečně Marii Hilgartnerové udě-
len titul: ředitelka mateřské školy 
a slečnám pěstounkám Jože Viert-
lové a Fr. Šantrůčkové titul: učitelka 
školy mateřské.
Obecní výbor města J. Hradce
pokračoval ve svém poradním jed-
nání ze dne 31. ledna ve schůzi ko-
nané dne 7. t. m. Předmětem by-
ly rozpočty obce, ústavů obecních, 

škol a nemocnice na r. 1919 a žá-
dosti k nim došlé. Z obšírného vý-
kladu, jejž starosta města tomuto 
jednání předeslal, jest zřejmo, že 
válka půl 5. roku trvající svým ne-
blahým vlivem i  naší obce se do-
tkla a  rozvrat v  její finanční i hos-
podářský stav přivedla. Starosta 
poukazuje k  tomu, že do  rozpoč-
tu na r. 1919 zařaděny byly toliko 
nejnutnější položky a  přes to, že 
výdaje vzrostly do  závratné výše 
401  472 korun. V  příjmech klesla 
především dávka z  nápojů a  dáv-
ku vodní shltnuly výdaje za čerpá-
ní vody z řeky do rybníku Polívky, 
jemuž prameny nestačily nahradi-
ti úbytek vody spotřebované zvý-
šeným počtem obyvatelstva měs-
ta. Výdaje vzrostly úpravou platů 
obecních úředníků a  zřízenců, 
zdražením osvětlení města, zvý-
šeným nákladem na  čištění ulic, 
na  opatření zdravotnická, jakými 
jsou čištění studní, desinfekce a d. 
a konečně i zakládáním při výplatě 
úroků nadačních. 

Seznam občanů 
dobrovolně se přihlásivších k  noč-
ním hlídkám, konaným v  jistém 
pořadu každodenně po celou noc 
od 9. hod. večer do 5. hod. ranní ku 
ochraně majetku obecenstva.  

Únor prvního celého roku samostatné existence Československé republiky se ve společenských sférách nesl stejně 
jako leden v duchu obnovené plesové sezóny. Pořadatelé věnovali výtěžky z plesů vesměs na dobročinné účely, až 
na stránky Ohlasu se dostaly také stížnosti na drahotu restaurace a na špatné umístění šaten pro účastníky. Konec 
dohadům udělal zákaz veřejných akcí z důvodu výskytu skvrnivky. Veřejná situace se vyvíjela s ohledem na ukon-

čenou válku i na poměry nového státu. V oblasti místní samosprávy se utvářel nový rozpočet obce, v němž vzrostly značně výdaje a bylo zapotřebí se-
známit se skutečností členy výboru i veřejnost a starat se o nové příjmy. Možnosti volného projevu náboženství využily pedagožky z místní opatrovny 
(tj. mateřské školy). Jejich vystoupení z římsko-katolické církve si vyžádalo několik komentářů a vysvětlení na stránkách Ohlasu. 

POHLEDY DO HISTORIE

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

koslovenského zastavuje se kon-
cem měsíce února 1919, takže 
od  1. března 1919 mají výhradní 
platnost známky československé. 
Známky nacházející se v  majetku 
obecenstva mohou býti nejdéle 
do  15. března 1919 u  poštovních 
úřadů z  nové známky českoslo-
venské bezplatně vyměněny.
28. února 1919
Česká okresní komise pro péči o mládež v za-
stupitelském okresu Jindř. Hradeckém 
zahajuje právě svou činnost. Sna-
hou komise jest pečovati o výcho-
vu a  opatření chudých dětí osiře-
lých, upuštěných a  zanedbaných, 
jakož i  dětí tělesně neb duševně 
abnormálních, pokud úkol ten ne-
ní řádně obstaráván orgány ve-
řejnými neb jednotlivci zákonem 
k  tomu povolanými, podporovati 
také ve výchově dítek ty rodiče, kte-
ří pro chudobu nebo z jiných příčin 
k tomu nestačí, brániti děti takové 
před bídou mravní i hmotnou, po-
skytnouti mravní záchranu dětem 
mravně ohroženým a  opuštěným, 
postarati se o  děti slabomyslné, 
hluchoněmé a slepé, aby nepřipa-
daly ostatní společnosti z obtíž. 
Vystoupení z církve
Ku zprávě pod tímto záhlavím v mi-
nulém čísle uveřejněné dožádáni 
jsme za otištění těchto řádek: jme-
novaným třem sl.  učitelkám po-
skytla nová vlna demokr. svobody 
možnost k volnému projevu nábo-
ženského přesvědčení. Případy vy-
stupování z církve římsko-katolické 
nejsou ani dnes u nás vzácností; tak 
v  posledních týdnech vystoupilo 
v kraji našem již více osob z církve, 
což je jen důkazem, že ani na čes-
kém jihu neutuchla dosud touha 
pro svobodném životě duchovním. 
------------------------------------------------
Ohlas od  Nežárky a  další regionál-
ní tituly můžete studovat v knihovně 
jindřichohradeckého muzea, která 
sídlí v  budově minoritského klášte-
ra vedle kostela sv. Jana Křtitele a je 
veřejnosti přístupna každé pondělí 
a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Jindřichův Hradec je město s hlubokým zá-
jmem o  svou historii a  osudy předků, kte-
ří jsou s  ním spojeni. Zájemci o  válečné 
dějiny připravili a zrealizovali během uply-
nulého roku dokonce tři dokumentační ces-
ty na Ukrajinu - odjeli do míst, kde bojovali 
vojáci jindřichohradeckého c. a k. 75. pěšího 
pluku. Myšlenka ukrajinských cest se zrodi-
la před několika lety. Jedním z hlavních ini-
ciátorů byl Ladislav Holický, jehož předek 
v  červnu 1915 zahynul v  bojích u  Starého 
Martinova.  
V  roce 2011 se Holický začal velice intenzivně 
zajímat o osudy svého praděda. Krok po kroku 
zjišťoval fakta o  místě jeho tragického skonu, 
vše posléze konzultoval s historikem Muzea Jin-
dřichohradecka Františkem Fürbachem. Po ně-
jakém čase získal kontakt na Bohdana Hensirov-
ského z Ostrožské Lhoty na Moravě, původem 
Ukrajince, který je bratrem starostky Starého 
Martinova Olgy Khariv. Jedním z  výsledků řa-
dy jednání byla nakonec zahraniční autobu-
sová cesta vypravená Ministerstvem obrany 
ČR, Odborem pro válečné veterány, za  výraz-
né podpory vedení města Jindřichův Hradec 
a  tehdejšího předsedy Klubu vojenské histo-
rie 29. pěšího pluku J. J. Švece Miloslava Svitá-
ka. Zájezdu se zúčastnila delegace z Jindřicho-

 � Tři ukrajinské expedice v roce 2018
va Hradce, Prahy a Ostrožské Lhoty. Cesta vedla 
do Starého Martinova, dále na bojiště a pietní 
místa v Cebrově, Zborově a Ozerné. Uskutečnila 
se koncem června 2015.
Po této oficiální akci se zájemci o historii vráti-
li na Ukrajinu v červenci 2017 v menší skupině, 
do níž patřili Ladislav Holický, Miroslav Homola, 
Miloslav Sviták a Vladislav Burian z Jindřichova 
Hradce, dále Bohdan Hensirovský, Josef Šmahaj 
a Martin Dufka z Ostrožské Lhoty. Jejich zámě-
rem bylo dokumentovat v terénu bojiště u Sta-
rého a Nového Martinova, Cebrova, v okolí Zbo-
rova a  Hodova. Bezesporu za  největší přínos 
této expedice lze považovat náhodné objevení 
hromadného hrobu při okraji obce Josefovka. 
Náhodné proto, že opravdu náhodou si kole-
ga Miroslav Homola všiml za vesnicí Josefovka 
střelami poškozeného kříže z  války, k  němuž 
jsme se posléze vydali. Během naší snahy poří-
dit jeho fotografii přišlo několik místních obyva-
tel se zájmem a dotazem, proč jsme se zde za-
stavili. Po krátkém vysvětlení záměrů expedice 
nám ukázali nedaleký, českým historikům zce-
la neznámý vojenský hromadný hrob, který byl 
zarostlý vysokou travou a náletovými křovisky. 
Dle jejich informací v něm byli nejspíše společ-
ně pohřbeni ruští a rakousko-uherští vojáci, jenž 
zde padli v bojích v roce 1916. Tento fakt skuteč-

ně potvrdila následná nezávislá archivní pátrání 
historika Františka Fürbacha a Miloslava Svitáka. 
V  roce 2018 byla na  Ukrajinu plánována dal-
ší společná expedice. Uskutečnily se však na-
konec cesty tři. Řada okolností vedla k  tomu, 
že první výprava, ve  složení Miloslav Sviták, 
Josef Šmahaj a  Pavel Kalma, odjela na  po-
čátku července. Druhá, Ladislav Holický, Mi-
roslav Homola, Karel Maršík a  Vladislav Bu-
rian, odjela den po  návratu předcházející. 
Třetí cestu inicioval v  říjnu Bohdan Hensirov-
ský, který se vypravil za  svou rodinou do  Sta-
rého Martinova. Bádali zároveň v terénu spolu 
s Miloslavem Svitákem a Josefem Šmahajem.
Účastníci zmíněných cest na  Ukrajinu by mě-
li vděčit za  prvotní myšlenku především Ladi-
slavu Holickému a  Bohdanu Hensirovskému. 
Holický stál u  samotného počátku organizace 
autobusového zájezdu do míst bojů našich dě-
dů a pradědů na Ukrajině, Hensirovský vytvořil 
všem skvělé zázemí díky své rodině ve Starém 
Martinově. Město Jindřichův Hradec a  Ladi-
slav Holický byli prvními, jež nechali zhotovit 
kamenné pamětní desky, které byly v  červnu 
2015 umístěny ve Starém Martinově u mohyly 
nad hromadným hrobem „pětasedmdesátní-
ků“ a před tamním hřbitovem. Český a ukrajin-
ský text na deskách vypráví příběh našich jindři-
chohradeckých vojáků před sto lety.  
Za  všechny zúčastněné jakékoliv výše uvede-
né výpravy do míst bojů našich dědů a pradědů 
se chceme poklonit památce těch, kteří položi-
li své životy na ukrajinských bojištích v období 
1. světové války. Snad i  s  naší pomocí získají 
s odstupem více než sta let důstojná místa své-
ho posledního odpočinku.
Na  fotografii, krátce po  objevení neznámého 
hromadného hrobu rakousko-uherských vojá-
ků, včetně jindřichohradeckých „pětasemde-
sátníků“, v Josefovce na Ukrajině z bojů v srpnu 
1916, stojí Miroslav Homola, dva obyvatelé Jo-
sefovky, Miloslav Sviták a vnuk našich průvod-
ců po hřbitově. (Foto: Vladislav Burian, Josefov-
ka 17. 7. 2017)

Vladislav Burian, Bohdan Hensirovský 

Trápí vás sluchové postižení, máte problémy 
s  naslouchátky? Pak právě pro vás je určena 
pomoc Poradenského centra Svazu neslyší-
cích a  nedoslýchavých z  Tábora. Do  Mesady 
přijedou jeho pracovnice v roce 2019 v těch-
to termínech: 12. 2., 9. 4., 25. 6., 24. 9. a 26. 11. 
Najdete nás ve  společenské místnosti Mesa-
dy, z. s., v Růžové ulici č. 30/II. Služba probíhá 
vždy od  9.00 do  11.00 hodin v  Mesadě, kro-
mě toho zajíždí i do Domova seniorů v Otíně 
č. 103. Klienty zde naučí se sluchadlem za-

 �Mesada v únoru
cházet a starat se o něj, dostane se jim pora-
denství a  zprostředkování kontaktů na  firmy 
zajišťující kompenzační pomůcky, zprostřed-
kují opravy kompenzačních pomůcek a  slu-
chadel ve  spolupráci se specializovanými 
firmami a mohou získat pomoc při zprostřed-
kování příspěvku na  kompenzační pomůc-
ku z úřadu práce. Dostanou také možnost za-
půjčení kompenzačních pomůcek a sluchadel 
po  dobu opravy. Kromě toho si zde mohou 
zakoupit baterie, tvarovky a  další příslušen-

ství ke sluchadlům (sušící a čistící tablety, ha-
dičky ke tvarovce, filtry apod.). Bude možnost 
výměny hadičky k individuální tvarovce a čiš-
tění koncovek v  ultrazvukové čističce. K  dis-
pozici budou zdarma letáky, katalogy kom-
penzačních pomůcek pro osoby se sluchovou 
vadou a brožury k této tematice. V úterý 19. 2. 
ve 13.30 hodin v Mesadě přivítáme Petru Hol-
covou z VZP s přednáškou na téma: „Na co má-
te nárok ze zdravotního pojištění?“

Eliška Macurová
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CHCETE NÁS?
Kokeš
kříženec, pes, cca 3 roky, KASTROVANÝ
Kokeš je mladý, aktivní pejsek. Byl zvyklý žít 
vevnitř, je čistotný. S  fenkami vychází dobře, 
pejsky si vybírá. Na vodítku chodí dobře. Zprvu 
je trochu nedůvěřivý, potřebuje klidný přístup. 
Nedoporučujeme do rodiny s malými dětmi.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Žolík
kříženec, pes, cca 14 let
Žolíček je již starý, pomalejší pejsek. Doposud 
žil venku, ale pobyt vevnitř mu velmi svědčí 
a vzhledem k jeho věku je i vhodnější. Není 
to již pejsek na vycházky, moc toho neujde, 
spíše se rád projde po zahrádce. Je hodný, ale 
má rád svůj klid. S ostatními pejsky vychází dobře. Hledáme pro něj do-
mov na dožití, v klidném prostředí nejlépe bez malých dětí, ideálně do-
mek se zahrádkou. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Zuzanka
kříženka, fena, 10-12 let, KASTROVANÁ
Zuzanka je úžasná starší dáma, je velice kon-
taktní a milá. Byla zvyklá žít venku, ale pobyt 
vevnitř jí nedělá problémy, je čistotná. S ostat-
ními pejsky je bezproblémová. Je to klidná psí 
dušička, vděčná za každé pohlazení.  
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Malina
kříženec, pes, 4 roky, KASTROVANÝ
Malina je větší pes, má trochu nadváhu 
(33 kg). Zprvu se projevoval absolutně ne-
konfliktně, hravě a snášenlivě. Po 2 týdnech, 
když se rozkoukal, tak začal zkoušet, co si 
může dovolit, ale při jasném a  důsledném 
režimu je to skvělý společník. Rozhodně to je pejsek, který musí mít 
k svému pánovi respekt a cítit z něj autoritu, ale rozhodně to není žád-
ný agresor. Je zvyklý v bytě, bez problémů snáší pejsky, kočičky, králíky. 
Miluje pohyb. Doma je čistotný, samotu zvládá, ale samozřejmě žád-
ný pes nechce být celý den sám. Umí z á kladní povely, takže není pro-
blém chodit s ním na volno, je velmi chápavý a rychle se učí, za ňamin-
ky by dělal kotrmelce. Manipulaci se sebou zvládá dobře (i na veterině), 
na vodítku umí, cestování autem také zvládá dobře.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Bettynka
kříženka, fena, cca 6 let, KASTROVANÁ
Bettynka je hodná drobná fenečka. Je tro-
chu nedůvěřivá, potřebuje klidný přístup. 
Na cizí pejsky není moc zvyklá a při sezná-
mení se straní, ale časem se to určitě napra-
ví. V bytě je čistotná, ale uvítala by i přístup 
ven, takže ideální by pro ni byl domek se zahrádkou. Nedoporučujeme 
ji k úplně malým dětem, kvůli její nedůvěřivosti. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Bimbo
kříženec, pes, 5-6 let
Bimbo je hodný mladý pes. Zprvu byl vel-
mi vystrašený a působil dojmem, že si asi 
zažil i ošklivé věci (časem jsme se i o jeho 
nehezké minulosti něco dozvěděli). Jakmi-
le se rozkoukal a začal být i veselý a hravý. 
Doma je čistotný, zbytečně neštěká, i když návštěvu ohlásí. Na vo-
dítku chodí hezky. Při manipulaci s ním je třeba jednat v klidu a ne-
dostávat ho do stresu, to pak ze strachu může kousnout. Celkově je 
vhodný spíše pro zkušenější majitele, kteří umí s pejskem jednat po-
zitivně ale důsledně.
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

Jednoho krásného dne jsme při-
jeli na  benefiční akci do  nejme-
novaného města a  rozložili zde 
svůj stánek. Přišel urostlý mladý 
muž, podíval se na  šitého med-
vídka a  pravil: „To je hezký. Dáte 
mi to zadarmo? Já jsem totiž po-
stiženej a  mám PRÁVO…“ Pta-
la jsem se ho: Milý pane, berete 
invalidní důchod? Pravil, že ano. 
A  pracujete? Pravil, že ne. Poví-
dám mu: Ta paní, která medvíd-
ka ušila, je také postižená. Hod-
ně ji zlobí záda, ale chce pracovat 
a chce dělat lidem radost. Mladík 
pravil: A proč pracuje, když je po-
stižená? To přece nemusí!!! Já ne-
musím!“ Říkám: „Pracuje, protože 
ji to těší a  také chce být užiteč-
ná. A chce někomu prospívat, ne-
chce jenom brát… Jednostranný 
výklad práv je někdy vlastně pro 
řadu lidí omezující. Naplnění ka-
ždého „práva“ někoho něco stojí. 
A také na druhém konci pomysl-
né laťky s názvem „PRÁVO“ je ná-
zev „POVINNOST“. A  ještě vyšším 
stupněm je tvořivá láska, která ro-
zumí potřebám lidí kolem sebe. 
Tomuto porozumění je třeba se 
učit, jinak se naše společnost pro-
mění v  izolované ostrůvky sob-
ců, kteří prosazují svá práva a vše 
ostatní je jim fuk. Propojení me-
zi skupinami však je možné. Mos-
tem je vnímání a naslouchání.
Už v  roce 2017 jsme se pusti-
li v  Chráněném bydlení Okénko 
do  projektu s  názvem „Nežije-
me jenom pro sebe“. Začali jsme 
se s  uživateli bavit o  potřebách 
různých znevýhodněných sku-
pin ve  společnosti. A  kladli jsme 
si otázku, jak můžeme pomoci 

– a  zda vůbec chceme pomoci. 
A  komu. V  adventu roku 2017 si 
klienti vybrali pomoc opuštěným 
zvířátkům v  útulku Cibela. A  do-
kázali ušetřit 900 korun, které 
předali. V letošním roce jsme po-

zvali na  besedu do  Chráněného 
bydlení Okénko paní Blanku No-
vou, sociální pracovnici hospico-
vé péče Kleofáš. Uvedla naše nic 
netušící klienty do světa lidí, kte-
ří se blíží k závěru života…Krásné 
bylo, že klienti v dané chvíli pro-
jevili pochopení pro situaci ro-
din, kterým někdo milovaný od-
chází. A  rozhodli se, že letošní 
adventní sbírku, kterou mezi se-
bou uspořádali, věnují právě to-
muto zařízení. Sbírali pilně. A dali 
dohromady 1 200 Kč, což je na 12 
klientů sociální služby úctyhodný 
výkon. Se zaměstnanci se bavili 
o tématech loučení, odcházení… 
Jsou to témata těžká, ale k  živo-
tu patří. V  nejbližších dnech se 
chystáme částku předat. A všich-
ni společně jsme rádi, že dokáže-
me vnímat také dění kolem sebe 
a nechceme jenom brát… Proto-
že k plnému lidství patří jak napl-
ňování vlastních práv, tak respekt 
k  právům druhých a  také spo-
luúčast na  zmírnění bolestných 
situací bytostí kolem nás.

Drahomíra Blažková

 �Nežijeme jenom pro sebe II.
Motto: „Láska začíná ochotou naslouchat“                        Dietrich Bonhoefer
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Hvězdárna F. Nušla a Astroklub při DDM v J. Hradci

ÚKAZY NA OBLOZE V ÚNORU 2019
Merkur je pozorovatelný ve druhé polovině měsíce večer nad západem, Venuše, Jupiter a Saturn ráno nad jihovýchodem. Mars uvidíme 
již jen v první polovině noci, Uran večer vysoko na jihozápadě a Neptun je nepozorovatelný. Prohlídky Měsíce dalekohledem jsou velmi hez-
ké a poutavé, zejména je-li Měsíc ve fázi před první čtvrtí nebo krátce po ní, kdy jej Slunce osvětluje z boku a díky povrchovým, výškově roz-
dílným místům na Měsíčním povrchu, vrhajícím stíny do okolní krajiny, je obraz velice působivý. Měsíc projde 4. 2. novem, 12. 2. první čtvrtí, 
19. 2. úplňkem a 26. 2. nastane poslední čtvrť. Dne 5. 2. Měsíc projde odzemím (406 559 km), 19. 2. přízemím (356 763 km). I Slunce je zajíma-
vé, za jasného počasí na Slunečním disku uvidíme místa teplejší - fakulová pole, i místa chladnější - sluneční skvrny. Speciálním slunečním da-
lekohledem pak lze vidět protuberance další jevy a děje a jejich vývoj. Obloha v zimě, stejně jako kdykoli jindy během roku, je velmi zajímavá, 
a nabízí množství mlhovin, hvězdokup, dvojhvězd a dalších zajímavých objektů., zvláště za bezměsíčných nocí. Nabízí pohled na objekty, kte-
ré jsou – až na výjimky nepozorovatelné pouhým okem, téměř vždy k jejich pozorování potřebujeme dalekohled. 

• 2. 2. v 7 hod. - Měsíc v konjunkci se Saturnem (Saturn 0,18° severně;  
zákryt nízko nad naším obzorem)

• 10. 2. ve 23 hod. - Měsíc v konjunkci s Marsem (Mars 6,14° severně; 
Měsíc v blízkosti Marsu a Uranu na večerní obloze)

• 13. 2. v 7 hod. - Mars v konjunkci s Uranem (Mars 0,98° severně;  
nad naším obzorem za soumraku)

• 14. 2. v 5 hod. - Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 0,87° jižně;  
Měsíc v blízkosti α Tau pozorovatelný před půlnocí 13. 2.)

• 17. 2. v 8 hod. - Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 7,91° severně)
• 18. 2. ve 12 hod. - Venuše v konjunkci se Saturnem (Venuše 1,09°  

severně; planety pozorovatelné ráno)

• 19. 2. v 0 hod. 4 min. - Slunce vstupuje do znamení Ryb
• 19. 2. ve 14 hod. - Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 1,71° jižně;  

Měsíc v blízkosti Regulu pozorovatelný na ranní i večerní obloze)
• 23. 2. ve 21 hod. - Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 7,09° jižně;  

konjunkce nastává nad naším obzorem v noci)
• 26. 2. v 10 hod. - Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 7,87° jižně;  

na ranní obloze 26. a 27. 2. seskupení Měsíce, α Sco a Jupiteru)
• 27. 2. ve 2 hod. - Merkur v největší východní elongaci (18° od Slunce)
• 27. 2. v 16 hod. - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 1,76° jižně)

Změny v  návštěvní době jsou vyhrazeny a  uvedeny vždy ve  vývěsce před vchodem do  areálu. Vstupné (není-li uvedeno jinak): dospělí 40 Kč, 
děti 20 Kč v běžné návštěvní době. Mimo návštěvní hodiny platí zvýšené vstupné: pracovní dny – dospělí 60 Kč, děti 30 Kč. Soboty, neděle a svátky – 
dospělí 80 Kč, děti 40 Kč. Vstupné pro školní exkurze: 10 Kč/dítě (víkendy a svátky 30 Kč/dítě), pedagogický doprovod zdarma.

V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí! V případě nepříznivého počasí ve večerních 
hodinách nabídneme jako náhradní program projekci a prohlídku dalekohledů s ústním komentářem. Za nepříz-
ně počasí je otevřeno pouze do 21.00 hodin. Členové ČAS a kroužků DDM J. Hradec, Třeboň a Dačice vstup volný. 
Hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech, s minimálně třídenním předstihem!

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; www.ddmjh.cz; jana.jirku@hvezdarnajh.cz; 725 763 207 Jana Jirků

Další zajímavosti oblohy v únoru 2019:

Návštěvní pozorovací hodiny pro 
veřejnost na Domě dětí a mládeže 

v Růžové ulici v únoru 2019:
čtvrtek a pátek: 20.00 – 22.00 hodin

Návštěvní hodiny pro veřejnost v únoru 2019 v Domě dětí a mládeže v Růžové ulici:

 �Kulturní dům Střelnice zve do divadla

Divadelní společnost Jablonský Jindři-
chův Hradec uvádí premiéru komedie 
s  hudbou „PROČ MUŽI NEPOSLOUCHA-
JÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH“. Na ná-
mět knih Allana a  Barbary Peasových 
napsal Miroslav Hanuš. Muži a ženy jsou od-
lišné bytosti. Mnohé vztahy mezi nimi končí 
špatně, protože muži nechápou, proč se že-
ny nemohou chovat jako muži a  ženy oče-
kávají, že se muži budou chovat stejně jako 
ony. Knihy manželů Peasových, které zkou-
mají rozdíly mezi myšlením žen a  mužů, se 
staly světovým bestsellerem. Autoři v  nich 

shromáždili nejnovější poznatky z oboru vý-
zkumu mozku, z  evoluční biologie, psycho-
logie a  sociologie. Výsledek jejich úsilí nám 
možná překvapivým, avšak humorným způ-
sobem vysvětlí důvod existence napětí a ro-
zepří mezi příslušníky obou pohlaví a pokusí 
se najít i způsob, jak se s nimi vypořádat. He-
rec a režisér Miroslav Hanuš si jejich dílo vzal 
za  základ své hudební komedie, která měla 
světovou premiéru 19. 3. 2016 v pražském Di-
vadle ABC. Po odhalení tajemství, proč muži 
neposlouchají a  ženy neumí číst v  mapách, 
se už nikdy nebudete muset za  nic omlou-

vat. V  režii Sabiny a  Jiřího Langerových hra-
jí, zpívají a chvílemi i  tančí: R. Hurych Hájko-
vá, A. Ratajová L. Ratajová, Z. Svobodová, 
K. Tichá, M. Valášková, L. Váchová, V. Hanuš,  
M. Charvát, P. Körner, E. Krejcar, M. Palaugari,  
M. Peterka, A. Tomek a P. Urban. 
Kapela Ukrutanka: Libor Soukup, P. Moravec, 
J. Pilný, P. Pokovba, O. Šetka a R. J. Urban.
Choreografie: Jana Hanušová, scéna a kostý-
my: DS Jablonský a Pavla Hovorková. 
Premiéra ve čtvrtek 14. 2. 2019 v 19.00 hodin 
v KD Střelnice v Jindřichově Hradci.

Jiří Langer

Kulturní dům Střelnice vás zve na divadel-
ní komedii Erica Assouse „DOKUD NÁS MI-
LENKY NEROZDĚLÍ“ dne 28. února 2019 

od 19.00 hodin do divadelního sálu. Diva-
delní agentura Pantheon production. Di-
vadelní předplatné skupiny A. V  režii Mi-
chaely Doleželové hrají Veronika Freimanová, 
Vladimír Kratina, Jana Bernášková, Kateřina 
Lojdová a  Luděk Nešleha. Brilantní situač-
ní komedie plná zvratů a záměn o tom, kolik 
milenek je zapotřebí ke zkáze jednoho dlou-
holetého manželství. Rosálie a  Francis reka-

pitulují své dosavadní manželství a určitě by 
se shodli na tom, že jsou spolu šťastní, kdyby 
se právě neprovalilo, že Francis žije dvojí ži-
vot. Celá rodina se ocitá v komickém zmatku, 
Rosálie vrací odvetný úder, dceři se za podiv-
ných okolností hroutí manželství a  další po-
stavy celý děj ještě dál humorně zamotávají.

 Ivana Bačáková

 �Divadelní společnost Jablonský uvádí premiéru

KULTURNÍ SERVIS
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
9. – 10. 2. 2019
Festival cyklocestování  
Tradiční specializovaná přehlídka ces-
topisných besed a  promítání o „cyklo-
cestování“ a cykloturistice.

CHEB
Do 3. 2. 2019
Tono Stano - Go West 
Art Centrum Galerie 4
Tono Stano se proslavil zejména svý-
mi portréty a akty. Na výstavě předsta-
ví své aktuální práce nejen z oblasti fo-
tografie.

KUTNÁ HORA
23. 2. 2019
Kaňkovský masopust
Kutná Hora - Kaňk  - tradiční masopust-
ní průvod s doprovodným programem.

LITOMYŠL
24. – 26. 2. 2019
Nakopněte svoji školu!
Zámecké návrší
Festival vzdělávání, prostor pro inspira-
ci a sdílení zkušeností.

POLIČKA
Do 31. 3. 2019
Šárka Hrouzková 
– Výběr z tvorby 2008 – 2018
Výstava obrazů výtvarnice, pedagož-
ky, členky Unie výtvarných umělců par-
dubického regionu a Klubu konkretistů 
KK3 Šárky Hrouzkové. 
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce.

TELČ
4. – 28. 2. 2019
Zimní pohádka
Výstava fotografií květin Adriany May 
ve vstupní síni radnice.
Vernisáž výstavy v pondělí 4. 2. v 16.00 
hodin s  hudebním vystoupením žáků 
ZUŠ.

TŘEBOŇ
23. 2. 2019 
Třeboňský masopust
Od 10 hodin na Masarykově náměstí.

KINO
STŘELNICE

únor 2019 www.kino.jh.cz

 � VYBRANÉ ÚNOROVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE

SCHINDLERŮV SEZNAM (SCHINDLER‘S LIST)
Drama, Historický, Životopisný / USA / CinemArt

Schindlerův seznam je hluboce šokující, nemilosrdné dra-
ma o noční můře naší civilizace – holocaustu. Příběh podle 
skutečných událostí líčí osudy poněkud bezskrupulózního 
byznysmena Oskara Schindlera, který nejprve na válce vel-
mi zbohatl, aby na jejím sklonku obětoval veškeré své jmě-
ní pro záchranu 1100 lidských životů. Polský Krakov 1939. 
Židovská obec je vystavována stále se zvyšujícímu tlaku ze 
strany nacistů. Do této vřavy vstupuje neúspěšný obchod-
ník Oskar Schindler, člen nacistické strany, velký svůdník 
a muž, který cítí, že by na válečném utrpení mohl hodně vy-
dělat. Levná pracovní síla v židovském ghettu zajišťuje jeho 
továrně na smaltované nádobí obrovské zisky. Jenže Třetí ří-
še má s jeho zaměstnanci úplně jiné úmysly, v dobytčácích 
je chce poslat na věčnost, do Osvětimi. Sám Schindler mož-
ná netušil, kdy v těchto nelidských opatřeních přestal vní-
mat ohrožení svého podnikání, a kdy začal o „své“ židy bo-
jovat kvůli vlastnímu svědomí. Film Stevena Spielberga je 
stěžejní dílo světové kinematografie a držitel sedmi Oscarů, 
včetně ocenění za Nejlepší film roku a Nejlepší režii. Obno-
vená premiéra
Hrají: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Embeth 
Davidtz
Režie: Steven Spielberg
Hrajeme: 20. 2. od 18:00 ve 2D

LÉTO S GENTLEMANEM
Komedie, Romantický / Česko / Bioscop

Letní romantická komedie o touze po svobodě, pozdní lás-
ce a naději… Anna (Alena Antalová) tráví se svým manže-
lem (Igor Bareš) každé léto v chatové oblasti pár desítek ki-
lometrů za Prahou. Jsou svoji už snad celou věčnost, takže 
jejich manželství sklouzlo, jak to tak bývá, do rutiny a stere-
otypu. Jednoho dne se ve vesnici objeví muž jménem Artur 
(Jaromír Hanzlík). Elegantní, šarmantní gentleman, který je, 
jak všichni předpokládají, novým majitelem místního zám-
ku. Zámek je sice spíš polorozpadlá ruina, ale zámecký pán 
s ním má velké plány. Mezi Arturem a Annou přeskočí jiskra. 
Anna zažívá pocity již dlouho nepoznané. Artur je galantní 
a zahrnuje ji pozorností. Anna s ním čím dál častěji uniká své 
životní realitě vstříc romantickým výletům a zážitkům…
Hrají: Jaromír Hanzlík, Alena Antalová, Igor Bareš, Lucie Vond-
ráčková, Miroslav Šimůnek, Dana Batulková
Režie: Jiří Adamec
Hrajeme: 21. až 24. 2. od 20:00 ve 2D

Zdroj: www.csfd.cz; www.cinemart.cz; www.bioscop.cz

31. 1. - 1. 2. 17:30
FAVORITKA
Životopisný, Historický / V. Británie / 2D

31. 1. - 3. 2.  20:00
ŽENY V BĚHU
Komedie / Česko / 2D

2. - 3. 2.  17:30
HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEEN
Dobrodružný, Komedie / USA / 2D

6. 2.  17:00 20:00
BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisný, Hudební / V. Británie / 2D

7. 2.  17:30
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Komedie / Česko / 2D

7. 2.   20:00
METALLICA: FRANCIE NA JEDNU NOC
Koncert, Záznam / Francie, USA / 2D

8. 2.  17:00 20:00
BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisný, Hudební / V. Británie / 2D

9. - 10. 2. 17:30
LEGO® PŘÍBĚH 2
Animovaný / V. Británie, USA / 3D+2D

9. - 10. 2.  20:00
TICHO PŘED BOUŘÍ
Drama, Thriller / USA / 2D

14. - 15. 2. 17:30
NA STŘEŠE
Komedie, Drama / Česko / 2D

14 - 17. 2.  20:00
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
Akční, Sci-Fi / USA /  3D + 2D

16. - 17. 2. 17:30
ČERTÍ BRKO
Pohádka / Česko / 2D

20. 2.  18:00
SCHINDLERŮV SEZNAM (ART kino)
Drama, Životopisný / USA / 2D

21. - 24. 2.  15:00 (pá+so)          17:30
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Animovaný / USA / 3D + 2D

21. - 24. 2.  20:00
LÉTO S GENTLEMANEM
Komedie, Romantický / Česko / 2D

28. 2. - 1. 3. 17:30
BUMBLEBEE
Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA / 2D

28. 2. - 1. 3.  20:00
KURSK
Drama, Akční / Belgie / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI (Vždy od 15.00 hodin)

3. 2.
LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA
Pásmo pohádek / ČR / 2D

10. 2.
UŠATÁ CECILIE
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm

17. 2.
ZA KAMARÁDY Z TV 7
Pásmo pohádek / ČR / 2D

24. 2.
S KRTKEM DO POHÁDKY 1
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm 

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

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.

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

Zuzana Bedrnová
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SPORT

Velkým zážitkem pro desetileté hokejisty HC 
Vajgar J. Hradec byla účast na mezinárodním 
turnaji v  maďarském Dunaújvarosi, odkud si 
přivezli bronzové medaile. Jindřichohradec-
ké družstvo, které na XII. ročník turnaje „San-
ta Claus Cup“ cestovalo sedm hodin, během 
dvou dnů odehrálo 9 střetnutí. Prohrálo pou-
ze s týmem z Turecka a remizovalo s Frýdkem 
Místkem v zápase, jenž byl direktoriátem vy-
hlášen jako nejkvalitnější. Ostatních sedm 
utkání kluci a  holky HC Vajgar zvládli vítěz-
ně. „Tým makal, táhl za  jeden provaz. Smůlu 
měl v duelu s Györem Tomáš Beke, jenž po neše-
trném naražení na  mantinel musel odcestovat 
na  vyšetření do  nemocnice. S  pochroumaným 
kolenem a  lehkým otřesem mozku pak spolu 
s rodiči sledoval boje o umístění z hlediště, od-
kud fandil kamarádům na  ledě,“ uvedl David 
Regásek, který na turnaji asistoval trenérské-
mu duu Robert Procházka – Roman Němec. 
Akce se zúčastnilo 16 družstev ze Slovenska, 
Turecka, ČR a Maďarska. Prvenství získal slo-

 � LEDNÍ HOKEJ

venský tým HC 05 Banská Bystrica, který však 
jindřichohradecká družina pokořila. Před 
bronzový HC Vajgar se na druhou příčku ješ-
tě vměstnal turecký Ice Man HK Buz Adam 
Genclik Sport Kulübü Istanbul. Adam Kotyza 
z J. Hradce se stal nejlepším obráncem celého 
turnaje; a coby nejužitečnější hráč jihočeské-
ho celku byl určen gólman Jan Kalkus. Výsled-
ky JH – základní skupina D: Óbuda 8:4, Košice 

12:3, Györ 9:6. Skupina o  1. – 8. místo: Vasas 
11:6, Frýdek Místek 4:4, Istanbul 8:11, B. Bystri-
ca 4:2, Dunaújváros A 8:3, Ocskay 16:2. Sesta-
va JH: Kalkus – O. Beke, Budín, Kotyza, David 
Zikmund, T. Beke, Němcová, Petrová, Dominik 
Zikmund, Steklý, Novák, Petr, Stankovský.

Roman Pišný
Foto: David Regásek

Malí hokejisté HC Vajgar J. Hradec 
mají bronz z Maďarska

„Našim děvčatům se závod v Českých Budějovi-
cích opravdu povedl. Mezi nejmladšími vyhrála 
Veronika Martínková, ve  čtvrté lize Anička Ho-
lická, ve  třetí pak Kateřina Vybíralová a  při cel-
kovém součtu nejlepších známek z jednotlivých 
kategorií tím obhájil náš klub krásný putovní po-
hár,“ radovala se Miroslava Belšánová, trenér-

 � SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

Jindřichohradecké gymnastky obhájily Koubův pohár
ka oddílu sportovní gymnastiky při TJ Slovan 
Jindřichův Hradec. Na  XVIII. ročníku meziná-
rodního  „Memoriálu Petra Kouby“  startovalo 
85 gymnastek z 8 oddílů ČR a Rakouska. Jin-
dřichohradecké závodnice kromě třech indivi-
duálních a jednoho týmového prvenství vytě-
žily z dvojboje (kladina + prostná) ještě druhé 

příčky Lindy Michaliskové a  Zuzany Šímové. 
Bronz brala Karolína Maryšková. Na  čtvrtých 
pozicích byly Anna Havlíčková a Nela Maryš-
ková, přičemž oběma k medailovým stupňům 
shodně chybělo 66 tisícin bodu.

Roman Pišný
Foto: Miroslava Belšánová
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BADMINTON
Druhým turnajovým kolem bude v  neděli 
10. února od 15.00 hodin pokračovat krajský 
přebor III. třídy družstev dospělých. Hrát se 
bude v městské hale v jindřichohradecké Ja-
rošovské ulici.

HÁZENÁ
Třídenní turnaj mini žákyň uvidí v  termínu 
8. – 10. února sportovní hala v Žirovnici. Akce 
pro jedenáctileté a mladší dívky má název „Ži-
rovnický Mini Cup 2019“ a zúčastní se ho osm 
družstev, přičemž chybět nebude ani Házená 
Jindřichův Hradec. Dalšími přihlášenými jsou 
HC Milevsko, TJ Sokol Velké Meziříčí, DHC Pl-
zeň, TJ Jiskra Havlíčkův Brod, TJ Sokol Písek, 
DHC Pardubice a pořádající DHK Slavoj Žirov-
nice. Mini žactvo si v neděli 10. února dá do-
staveníčko také v Třeboni. V tamní sportovní 
hale bude k  vidění turnaj, který se odehraje 
v klasickém celoplošném systému 6+1.

FLORBAL
Únorový program VI. ročníku „JHFBL – Jindři-
chohradecké florbalové ligy 2018/2019“ přine-
se dva turnaje. Oba se uskuteční v městské ha-
le v Jarošovské ulici, kde v pátém a šestém kole 
bude k vidění dohromady tucet zápasů. Kolo 
V. – neděle 3. února: 9.00 J. Hradec – Kameni-

 � Letem sportovním světem
ce; 10.00 J. Hradec – Černovice; 11.00 K. Řečice 
– Kamenice; 12.00 Zdešov – Černovice; 13.00 
K. Řečice – Jihlava; 14.00 Zdešov – Jihlava. Kolo 
VI. – neděle 10. února: 9.00 J. Hradec – Zdešov; 
10.00 Černovice – Zdešov; 11.00 J. Hradec – Jih-
lava; 12.00 Černovice – Kamenice; 13.00 K. Ře-
čice – Jihlava; 14.00 K. Řečice – Kamenice.

KOPANÁ
Celkem 16 zápasů obsahuje program tradiční-
ho zimního turnaje „Regent Cup 2019“, který 
během února celý proběhne na hřišti s umě-
lou trávou ve  Staré Hlíně. Akce se zúčastní 
8 mužstev z různých stupňů okresních a kraj-
ských soutěží. Jindřichohradecký okres zastu-
puje Lokomotiva Č. Velenice (I. B třída, skupina 
D), dále se představí Sokol Neplachov (OP Čes-
kobudějovicka), TJ D. Bukovsko (I. B třída, sk. 
C), SK Nemanice (I. A třída, sk. B), FC N. Hodě-
jovice (IV. třída Českobudějovicka), SK Mladé 
(I. B třída, sk. D), SK Kavas Větrovy (I. B třída, 
sk. C) a FK Borek (III. třída Českobudějovicka). 
Kolo I. – sobota 2. února: 11.00 Borek – Nepla-
chov; 13.00 Mladé – Nemanice. Neděle 3. úno-
ra: 13.00 Větrovy – N. Hodějovice; 15.00 D. Bu-
kovsko – Č. Velenice. Kolo II. – sobota 9. února: 
11.00 Č. Velenice – Mladé; 13.00 Neplachov – 
Větrovy. Neděle 10. února: 11.00 Nemanice – 
D. Bukovsko; 15.00 Borek – N. Hodějovice. Ko-

lo III. – neděle 17. února: 9.00 Větrovy – Borek; 
11.00 N. Hodějovice – Neplachov; 13.00 Mla-
dé – D. Bukovsko; 15.00 Č. Velenice – Nema-
nice. O  umístění – sobota 23. února: 13.00 
o 7. místo. Neděle 24. února: 11.00 o 5. místo; 
13.00 o 3. místo; 15.00 finále.

NOHEJBAL
Tradiční turnaj dvojic na tři dopady se uskuteč-
ní v jindřichohradecké městské sportovní hale 
U Stadiónu. Již XI. ročník „Nohejbalového Jin-
dřicháče 2019“ se tam koná v neděli 17. února 
od 8.30 hodin.

PSÍ SPŘEŽENÍ
O víkendu 16. – 17. února je na programu oblí-
bený závod psích spřežení „Českou Kanadou – 
Memoriál Bohumíra Kremličky“. Přibližně čty-
řicetikilometrové tratě povedou po  loukách 
a  lesních cestách, jejich profil je velmi mírně 
zvlněný. Start v  obou dnech je naplánován 
na 10.00 hodin z Kláštera u Nové Bystřice.

SPORTOVNÍ POZVÁNKY, UDÁLOSTI 
A NÁBORY TÉŽ NA 

http://www.ventilator.websnadno.cz/
Sport.html

Roman Pišný

Mistrovství České republiky v karate všech sty-
lů, které proběhlo v  Jindřichově Hradci, při-
neslo dvěma domácím oddílům celkem čtyři 
medailová umístění. Městskou sportovní ha-
lu obsadilo 626 karatistů z  86 klubů. Třiaše-
desát oddílů získalo alespoň jeden cenný kov, 
k takto úspěšným se zařadily i oba domácí cel-
ky. Klub Karate J. Hradec Okinawa Goju Ryu 
Dojo se může chlubit jedním mistrovským ti-
tulem, Shindókan J. Hradec se radoval ze zis-
ku tří medailí (0 – 2 – 1). „Jsem rád, že se taková 
vrcholná akce uskutečnila v  Jindřichově Hradci. 
Místní sportovní příznivci aspoň mohli na  vlast-
ní oči vidět, že je karate komplexním a náročným 

 � KARATE

sportem, kde se ve  špičkové konkurenci neděla-
jí výsledky snadno. Jenom je škoda, že českobu-
dějovičtí organizátoři podcenili propagaci akce. 
K mnoha zdejším fandům se informace o koná-
ní šampionátu ani nedostala,“ zalitoval Jaroslav 
Valenta, hlavní trenér OGRD. Ten měl v soutě-
žích své tři svěřence, z nichž si fantasticky po-
čínal dorostenec Vít Masař v  technické sesta-
vě kata. Předvedl naprosto bezchybné cvičení, 
za  které bral zlatou medaili! „Je skvělé, že Ví-
ťa získal titul doma, kde jej mohli sledovat míst-
ní diváci a  fandili mu,“ spokojeně uvedl kouč. 
Dalšími zástupci OGRD byli Agáta Hembe-
rová a  Martin Hrádek, oba předvedli výkony 

na  hranici jejich možností, ovšem na  nejlepší 
to nestačilo. Mnohem lépe dopadly reprezen-
tantky Shindókanu. Především Petra Pragero-
vá zazářila ve sportovním boji kumite. Čerstvě 
osmnáctiletá juniorka startovala mezi žena-
mi do  21 roků a  také v  elitní ženské katego-
rii. V obou třídách se dostala až do finále, při-
čemž pokaždé z toho, po soubojích s vítěznou 
Šárkou Klečkovou z  pořádajícího Fight Clubu 
Č. Budějovice, bylo stříbro. K tomu bronz Shin-
dókanu zajistila Andrea Pastorková v technic-
ké sestavě mladších veteránek.

Roman Pišný
Foto: Luboš Masař

Jindřichův Hradec hostil národní šampionát karatistů
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Odpovědi zasílejte, prosím, nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na adresu kozlova@jh.cz nebo na adresu Informační středis-
ko Město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připojit své jméno a příjmení a také adresu, popř. telefonní čís-
lo, na kterých vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. Zapojením do soutěže souhlasí účastník se zpracováním osobních údajů.

Správná odpověď z minulého čísla: PROŠLO MĚSTO ROZSÁHLOU VÝSTAVBOU A MODERNIZACÍ 
Výherkyní se stává: Hana Chládková z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje

KULTURNÍM DĚJINÁM 
JINDŘICHOVA HRADCE SE VĚNOVAL 

JINDŘICHOHRADECKÝ RODÁK, 
HISTORIK A SPISOVATEL FERDINAND 
STREJČEK. JEHO NEJVÝZNAMNĚJŠÍ 

DÍLO O DĚJINÁCH MĚSTA 
V 19. STOLETÍ VYTISKLA V ROCE 
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Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

4. února, 18:00
BAROKNÍ KRAJINA JIŽNÍCH ČECH
Přednáška 
PhDr. Pavla Matlase, Ph.D.
Dům dětí a mládeže

7. února, 9:00 - 10:30

VU3V - ŽIVOT A DÍLO 
MICHELANGELA BUONAROTTI
Přednáška 
Městská knihovna

7. února, 11:00 - 12:30

VU3V - ČESKÉ DĚJINY 
A JEJICH SOUVISLOSTI
Přednáška
Městská knihovna

7. února, 15:30

PUTOVÁNÍ PO GRUZII A ARMÉNII
Přednáška Ing. Ludmily Černocké
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

7. února, 16:30

ANTARKTIDA  
- Z KONCE SVĚTA NA KONEC SVĚTA
Přednáška Ing. Jaromíra Nováka
Městská knihovna

8. února, 19:30

ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Účinkuje skupina Flow track 
a Terrakota, Gymnázium V. Nováka

2. – 3. 3. DĚTSKÝ KARNEVAL – KD STŘELNICE
          3. 3. MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM
       10. 3. „O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA“ 
  – DIVADELNÍ POHÁDKA 
       12. 3. KATARINA ŠEVČÍKOVÁ – HARFA 
  – KONCERT KPH
       13. 3. „MARYŠA“ 
  – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
       24. 3.  SENIOR KLUB
       26. 3.  „BLÁZNOVY ZÁPISKY“ 
  – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY B
       27. 3.  „MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM“ 
  – ZÁBAVNÝ POŘAD  

  7. 3.  PAMATUJ! – VZPOMÍNKOVÁ AKCE
  K UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU
15. 3.  MICHAL DAVID – KONCERT KC JITKA
29. 3.  DIVADELNÍ „KOSMICKÝ“ PLES - KD STŘELNICE
29. 3.  NOC S ANDERSENEM – MĚSTSKÁ KNIHOVNA
30. 3.  OLYMPIC – KONCERT KC JITKA

ÚNOR 2019
Kulturní kalendář

Ostatní akceMěstské akce

9. února, 20:00

„CHARLESTON“
Taneční večer ve stylu 20. a 30. let
KD Střelnice

10. února, 15:00

„VĚTRNÁ POHÁDKA“
Loutková pohádka v podání
Teátr Pavla Šmída
Základní umělecká škola, 
Janderova ulice

11. února, 18:30

VALNÁ HROMADA SPOLKU 
PŘÁTEL STARÉHO JH
Následuje přednáška
PaedDr. Františka Fürbacha
Jindřichův Hradec před 100 lety
- rok 1919
Muzeum Jindřichohradecka,
Štítného ulice

13. února, 16:30

PŮSOBENÍ 
JINDŘICHOHRADECKÉHO
75. PĚŠÍHO PLUKU 
NA UKRAJINĚ ZA 1. SV. VÁLKY
Přednáška Miloslava Svitáka
Městská knihovna

14. února, 19:00

Miroslav Hanuš 
„PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ 
A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH“
Premiéra komedie
s hudbou v podání 
Divadelní společnosti Jablonský
KD Střelnice

17. února, 16:00

„PLAVÁČEK“
Divadlo Elf. 
Divadelní pohádka v cyklu 
„Děti s rodiči do divadla“
KD Střelnice

18. února, 18:00

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ZO
ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO
SVAZU J. HRADEC
Dům dětí a mládeže

20. února, 16:30

MLUVENÁ MATEŘŠTINA: 
KŘEST KNIHY
Přednáška 
Pavly Hovorkové 
a Václava Martince
Městská knihovna

20. února, 18:00

NÁRŮST REZISTENCE BAKTERIÍ 
JAKO DŮSLEDEK NADUŽÍVÁNÍ 
ANTIBIOTICKÉ PRESKRIPCE
Přednáška v rámci Science Café
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

21. února, 16:00

DUBAJ
Beseda s Ing. B. Pekárkovou
Centrum sociálních služeb,
Česká ulice

22. února, 18:00

KLUCI Z LETECKÉHO 
DISPLAY TEAMU
Beseda s Václavem Vaškem,
Františkem Hlavničkou
a Oldřichem Pelčákem
Muzeum Jindřichohradecka,
Štítného ulice

24. února, 17:00

SENIOR KLUB
Taneční večer
pro střední a starší generaci
KD Střelnice

28. února, 19:00

„DOKUD NÁS MILENKY 
NEROZDĚLÍ“
Divadelní agentura 
Pantheon production 
Předplatné skupiny A
KD Střelnice

Probíhající výstavy:

OTEVŘENÁ OKNA, z. ú. 
- 15 LET S VÁMI 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 3. 2019

BARVY MÉHO ŽIVOTA 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 28. 2. 2019

POZVÁNKY na březen


