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4  Také zápisy do jindřichohradeckých mateřských škol  
  se uskuteční bez přítomnosti dětí.
5  Místní poplatky je možné výjimečně uhradit 
  až s půlročním zpožděním.

6  Část krovu zámeckého pivovaru bude provizorně zastřešena.
13 Přinášíme vám tipy na zajímavé pěší výlety.



 � Pobočka knihovny na Vajgaře se dočká rekonstrukce

OSM STOLETÍ JINDŘICHOVA HRADCE

Výhodná geografická poloha na  křižovatce 
cest formovala po  staletí podobu města nad 
Vajgarem. Jeho úspěšný vstup do zlatého věku 
16. století podmínila obratná politika posled-
ních zástupců rodu pánů z Hradce – Adama I., 
Jáchyma a Adama II.
Adam I., který se brzy stal nejvyšším králov-
ským kancléřem a jako jeden z předních šlech-
ticů podpořil habsburskou kandidaturu na čes-
ký trůn, založil politickou orientaci rodu, která 
umožnila následný rozvoj hradeckého domi-
nia. Po jeho nenadálé smrti v roce 1531 se ujal 
na patnáct let správy za Adamovy syny poruč-
ník Volf Krajíř z Krajku a roku 1550 došlo na dě-
lení rodového majetku, přičemž již dospělému 
Jáchymovi zůstal Jindřichův Hradec a bratr Za-
chariáš získal Telč. Za  obou sečtělých bratrů 
se jejich panství znovu rozrostla a prosperující 
města zaplnily skvostné renesanční památky. 
Během vlády Jáchyma z Hradce, držitele řádu 
Zlatého rouna, pokračovala Adamem započa-
tá přestavba gotického hradu na honosný zá-
mek. Renesanční háv získala řada měšťanských 
domů, například tzv. Langrův, a vznikaly i ho-

 � Zlatý věk města
nosné dvorce na  okrajích města, k  nimž pat-
řil Kajorův, Jakubský či Čechovský dvůr. U  ře-
ky Nežárky byl postaven nákladem Jáchyma 
a  Anny z  Rožmberka Devítský mlýn a  v  roce 
1551 rozšířen zámecký mlýn „U  Čtrnácti“. Vý-
znamným Jáchymovým podnikem bylo v  ro-
ce 1564 založení nového městského špitálu 
u kostela sv. Jana se dvěma honosnými rene-
sančními sály. Již v  roce 1570 nechala vdova 
po zemřelém Jáchymovi vybudovat v hlavním 
městském kostele impozantní mauzoleum se 
sarkofágem s postavou zemřelého manžela.
Ovšem k  největší stavební činnosti došlo 
za Adama II. a Kateřiny z Montfortu. Na zám-
ku působili vlašští architekti Antoniové Erice-
ra, Melani či Cometa a Baltazar Maggi, kteří se 
nesmazatelně podepsali pod přeměnou hra-
du v  reprezentativní zámek. Kromě dostavby 
panského pivovaru v  letech 1580–1582 byly 
dokončeny nejreprezentativnější části zámku – 
architektem Maggim tzv. Nové stavení propo-
jené se Španělským křídlem monumentálními 
Velkými arkádami od  Antonia Melaniho. Špa-
nělské křídlo se starým palácem citlivě propojil 

Antonio Cometa tzv. Malými arkádami. Oprav-
dovým skvostem se stal rondel podle návrhu 
Baltazara Maggiho dostavěný v roce 1596. Tím-
to počinem byla renesanční úprava zámku za-
končena.
V roce 1590 povolil hradecký vladař stavbu 
utrakvistického kostela Nejsvětější Trojice 
dokončeného v roce 1594 ceněnou Pirchan-
skou kaplí. V témže roce začala u Nežárecké 
brány výstavba rozsáhlé nové jezuitské kole-
je a semináře, která byla postupně dostavě-
na v 1. polovině 17. století. Ani po smrti Ada-
ma II. stavební ruch neustal, v roce 1598 byl 
tzv. Klášteříček přebudován na  sídlo urče-
né pro vdovy po vrchnosti a spojen krytou 
chodbou s františkánským klášterem.
Až po  smrti Jáchyma Oldřicha, posledního 
mužského potomka „vladařů domu Hradecké-
ho“, skončila v roce 1604 i velká éra renesanč-
ního rozkvětu města. Nedlouho po  převzetí 
panství Vilémem Slavatou se Čechy pohroužily 
do třicetileté války, nejkrvavějšího konfliktu ev-
ropského novověku.

Jakub Valášek

Od května do července letošního roku bu-
de probíhat částečná rekonstrukce poboč-
ky knihovny na  sídlišti Vajgar (718/III). 
Jedná se o  vnitřní stavební úpravy, opravy 
elektroinstalací, výměny podlah a  moder-
nizaci základního nábytku. Investorem je 
zřizovatel knihovny (město Jindřichův Hra-
dec). Předpokládané otevření pobočky 
knihovny (zahájení provozu) je pláno-

váno na  počátek září 2020. Všechny stá-
vající výpůjčky  budou vzhledem k  uzavír-
ce automaticky prodlouženy na dostatečně 
dlouhou dobu tak, aby čtenářům nevznika-
ly náklady za pozdní vrácení. Celkový rozsah 
poskytovaných služeb na  pobočce po  uve-
dených úpravách zůstane zachován.
Těšíme se na vás v nových prostorách.

Tomáš Dosbaba

Vstupní portál tzv. Adamova stavení s  alianční-
mi znaky Adama II. z Hradce a jeho ženy Kateřiny 
z Montfortu.

Dobová pohlednice s perlou zaalpské renesance – 
zámeckým rondelem.

Langrův dům s  bohatou sgrafitovou výzdobou  
z 2. poloviny 16. století.
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Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vás již podruhé pozdravil na tomto 
místě v  době, která má jednoho dominantního spo-
lečného jmenovatele: Covid-19, čili koronavir. Tyto dva 
pojmy v našem slovníku doslova zdomácněly a s jejich 
přítomností se budeme bohužel nadále setkávat v běž-
ném životě.
Po překonání prvotních obtíží a přešlapů především ze 
strany centrálních orgánů se situace u nás vcelku sta-
bilizovala. Ve srovnání s jinými zeměmi, ať už soused-
ními nebo těmi vzdálenějšími, vyznívá celková bilance 
relativně pozitivně. Dnešní doba poskytuje nepřeber-
né množství informací, jejichž validita i  objektivita je 
mnohdy nevalná. Aniž bych chtěl zpochybňovat prá-
vo veřejné kontroly, musím přiznat, že je velmi náročné 
bojovat nejenom s krizovou situací samotnou, ale také 
čelit nejrůznějším mediálním invektivám.
Nejen na této straně se tak můžete seznámit s některý-
mi opatřeními, která byla v Jindřichově Hradci učiněna 
v rámci pomoci krizí postiženým. Stejně jako jiná města 
jednala také místní samospráva přirozeně i nad rámec 
zákonem stanovených kompetencí a zejména v počá-
teční fázi krize suplovala výpadky vyšších správních cel-
ků. Za takové situace docházelo samozřejmě k různoro-
dým formám řešení, které se lišily nejen kraj od kraje, 
ale i v rámci jednotlivých obcí.
Vážení čtenáři Jindřichohradec-
kého zpravodaje, přejí vám pev-
né zdraví a mnoho sil k veškeré-
mu vašemu konání při zdolávání 
všech aktuálních i  nastá-
vajících nesnází.

Stanislav Mrvka 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

Město Jindřichův Hradec opakovaně objedna-
lo u lokálních firem roušky a dezinfekci. Za ty-
to opakované dodávky samozřejmě zaplatilo 
a  tím alespoň minimálně podpořilo některé 
místní firmy. Za šicí stroje usedli vedle velkého 
množství dobrovolníků, od kterých město rov-
něž roušky s povděkem přebíralo, také zaměst-
nanci městského úřadu. Takto získaný materiál 
město distribuovalo zdravotnickým organiza-
cím (Zdravotní služba domácí péče a Agentu-
ra sester) a sociálním zařízením (Ledax, Hospic 
sv. Kleofáše, Mesada, Otevřená okna). Těm byly 
rovněž předávány jednorázové rukavice. Rouš-
ky obdrželi též obyvatelé domů s  pečovatel-
skou službou či složky IZS, a  dále pak zhruba 

 � Redistribuce roušek a dezinfekce
900 seniorů ve věku 80+, kteří žijí v samostat-
ných domácnostech. K ústenkám byl přikládán 
i návod k hygienicky správné manipulaci.
Poté došlo k distribuci roušek před prodejna-
mi potravin. Roušky rozdávali před čtyřmi nej-
většími prodejnami potravin v  době vyhra-
zené pro nákupy seniorů členové Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův 
Hradec.
Po  zajištění vhodných lahviček, jejichž ob-
starání představovalo rovněž nelehký úkol, 
došlo stejným způsobem k předávání dezin- 
fekce. Vedle toho dezinfikovali pracovníci 
Služeb města Jindřichův Hradec také měst-
ský mobiliář.

Město Jindřichův Hradec nakupuje dodávky 
energií pro své budovy a  městské organiza-
ce už sedm let na Českomoravské komoditní 
burze Kladno. Při zatím posledním (březno-
vém) nákupu 18 tis. megawatthodin (MWh) 
elektřiny a zemního plynu na příští dva roky 
využilo aktuálního poklesu cen a  snížilo tím 
náklady proti současným cenám o  17  pro-
cent. V  následujících  dvou letech tak dojde 
k  úspoře téměř 3  000  000 korun. Březno-
vý nákup přinese městu a  jeho organizacím 
pokles cen plynu ve velkoodběru meziročně 
o  29 procent na  410 korun za  MWh a  v  ma-

 � Jindřichův Hradec nakupuje energie výhodně na komoditní burze už sedm let

Od vypuknutí epidemie je permanentně činné krizové oddělení při odboru kanceláře starosty 
města. To koordinuje a realizuje veškeré kroky. Jak ty, které má obec s rozšířenou působností 
(ORP) stanovené zákonem, tak i opatření realizovaná nad rámec zákonných povinností.

 �Město v době koronakrize

loodběru o  26 procent (424 Kč/MWh). Silo-
vá elektřina v následujících dvou letech zlev-
ní o 12 procent. Vedle burzovního trhu, který 
město Jindřichův Hradec považuje za součást 
svého energetického managementu, využí-
vá samospráva i  elektronickou aplikaci EMA 
pro správu dat o spotřebě elektřiny a plynu, 
resp. o 250 odběrných místech města a jeho 
organizací. Tu městu poskytla makléřská spo-
lečnost FIN-servis, zastupující Jindřichův Hra-
dec při nákupech na burze. Tato aplikace dá-
vá jasnou představu o spotřebě jednotlivých 
budov a  zařízení. Maximálně se tak urychlu-

je příprava burzovního nákupu. Na  kladen-
ské komoditní burze město nakoupilo ener-
gie poprvé v roce 2014. Už při prvním nákupu 
došlo k úspoře 1 250 000 Kč. Následující náku-
py přinesly buď další zlevnění energií, anebo 
alespoň eliminaci skokového zdražení (v  le-
tech 2018 a 2019). Podstatná je rychlost, s níž 
je možno na burze reagovat na dočasný po-
kles ceny. V případě teplé zimy a následného 
zlevnění plynu se nabízí šance zafixovat níz-
kou cenu na delší období. Tuto možnost dává 
právě burzovní trh. 

Petr Kolář
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

Ve snaze aktualizovat informace o tom, jaké pro-
dejny či služby mají v  našem městě otevřeno, 
jsme pro vás připravili tabulkový přehled zve-
řejněný na  webových stránkách Jindřichova 
Hradce: www.jh.cz. Seznam samozřejmě není 

Oddělení cestovního ruchu a marketingu

zápisu jsou zveřejněny na  webových strán-
kách jednotlivých mateřských škol. 
1. mateřská škola Jindřichův Hradec II, 
Růžová 39
web: https://www.1msruzova.cz
tel. č.: +420 384 361 488
e-mail: skolkaruzova@seznam.cz
2. mateřská škola Jindřichův Hradec III, 
Jáchymova 209
web: https://2msjh.cz, 
https://ms-hvezdarna-jh.estranky.cz
tel. č.: +420 384 323 478

 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
vydalo v souvislosti s mimořádnými opatření-
mi vlády k ochraně obyvatelstva v souvislos-
ti s  koronavirem a  onemocněním COVID-19 
opatření k organizaci zápisů k předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2020/2021.
Zápisy k  předškolnímu vzdělávání pro 
školní rok 2020/2021 budou na  jindřicho-
hradeckých mateřských školách probíhat 
v období od 2. do 16. května 2020 bez pří-
tomnosti dětí a zákonných zástupců.
Aktuální informace o způsobu a možnostech 

e-mail: msjachymova@seznam.cz
3. mateřská škola Jindřichův Hradec III, 
Vajgar 594
web: https://www.3msjh.cz
tel.: +420 384 321 615
e-mail: 3ms.jh@tiscali.cz
4. mateřská škola Jindřichův Hradec II, 
Röschova 1120
web: https://msjh.cz 
tel. č.: +420 384 361 475
e-mail: 4ms-jh@seznam.cz

Jana Hemberová

Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec pro školní rok 2020/2021

spočívající v odložení platby nebude vztahovat 
a nájemce požádá o odklad splatnosti platby ná-
jemného nejpozději do 20. 6. 2020.
Prominutí úhrady a odložení splatnosti ná-
jemného z prostor / provozoven / pozemků 
ve vlastnictví města Jindřichův Hradec
Rada města souhlasila s prominutím úhrady ná-
jemného z  vybraných prostor / provozoven /
pozemků, které jsou ve vlastnictví města Jindři-
chův Hradec. Prominutí nájemného se týká ob-
dobí od prvního dne měsíce, ve kterém vstoupi-
la v platnost mimořádná opatření vlády, v jejichž 
důsledku nájemci nemohou vykonávat svou 
činnost, do posledního dne měsíce, ve kterém 
došlo ke zrušení platnosti těchto opatření.
Rada města dále souhlasila s  odložením splat-
nosti nájmu dotčeným nájemcům za  dva ka-
lendářní měsíce následující po  měsíci, ve  kte-
rém dojde ke  zrušení mimořádných opatření 
vlády, v  jejichž důsledku uvedení nájemci ne-
mohli v prostorách / provozovnách / pozemcích 
ve vlastnictví města Jindřichův Hradec vykoná-
vat svou činnost. Nájemné za tyto dva měsíce by 
bylo splatné ke dni 18. 12. 2020. Příslušné návrhy 
budou podstoupeny ke  schválení voleným or-
gánům města.
Poskytnutí jednorázového daru podnikají-
cím fyzickým a právnickým osobám
Rada města schválila znění výzvy pro poskyt-
nutí jednorázového daru ve výši 5 000 Kč jind-

V souvislosti s pandemií a jejími negativními ne-
jen zdravotními, ale i  socio-ekonomickými dů-
sledky schválila rada města opatření, která mají 
ulehčit situaci občanům i podnikatelům v Jind-
řichově Hradci. Důsledky krize se citelně mj. do-
týkají malých a středních podnikatelů, pro kte-
ré mohou vládní restriktivní opatření znamenat 
výrazné existenční problémy. Jde zejména o zá-
kaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb 
v  provozovnách, který Vláda České republiky 
vydala dne 14. 3. 2020 formou usnesení o přije-
tí krizového opatření. Cílem komunálních opat-
ření je zmírnit alespoň částečně zmíněné nega-
tivní dopady „koronavirové krize“, neboť město 
Jindřichův Hradec vnímá složitou situaci občanů 
a místních podnikatelů.
Odklad splatnosti platby nájemného z bytů 
ve vlastnictví města a nedoplatku na vyúčto-
vání služeb
Rada města schválila odklad splatnosti platby 
nájemného z  městských bytů za  období bře-
zen–červenec 2020, a to včetně záloh za služby 
s nájmem bytu souvisejícími. Odklad se týká ná-
jemníků, kteří se z důvodů mimořádných opatře-
ní Vlády České republiky vydaných v souvislosti 
s pandemií dostanou do platební neschopnos-
ti. Nájemné za předmětné období (březen–čer-
venec 2020) bude možné uhradit postupně až 
do 31. května 2021 za předpokladu, že bude řád-
ně hrazeno nájemné za měsíce, na které se úleva 

řichohradeckým podnikatelům. Cílem výzvy 
je zmírnit negativní dopady koronavirové krize 
a souvisejících opatření Vlády České republiky. 
Výzva je určena pro fyzické a  právnické 
osoby,
• které ke  dni 13. 3. 2020 provozovaly živ-

nost v provozovnách na území města Jind- 
řichův Hradec, tj. měly k tomuto dni aktivní 
živnostenské oprávnění na hlavní činnost, 

• jejichž celkový obrat za minulé období sa-
mostatně nebo v rámci majetkově propo-
jených osob nepřekročil 6 000 000 Kč, 

• zaměstnávající max. 10 osob na hlavní pra-
covní poměr, 

• a  které na  základě Usnesení Vlády České 
republiky ze dne 14. 3. 2020 č. 211 o přijetí 
krizového opatření prokazatelně přerušily 
provoz ve svých provozovnách. 

• Pro poskytnutí jednorázového daru musí 
být splněny všechny podmínky současně 
(kumulativně).

Žádost je možné podávat od  20. dubna do 
15. května 2020. Způsob podání žádosti o dar, 
kontakty na  administrátora jsou uvedeny 
na stránkách: www.jh.cz. Návrhy na poskytnu-
tí daru ve výši 5 000 Kč jednotlivým žadatelům 
po skončení termínu pro podávání žádostí bu-
dou předloženy k  projednání voleným orgá-
nům města.

Jana Říhová

Opatření města ke zmírnění dopadů epidemie na občany a podnikatele

kompletní, informuje o obchodech a provozov-
nách, které jsme kontaktovali a  ověřili si u  nich 
aktuální otevírací dobu. Pokud chcete informace 
o vaší prodejně či provozovně do seznamu zařa-
dit, kontaktujte Informační středisko města Jindři-

chův Hradec na e-mailu: info@jh.cz, popř. na tele-
fonním čísle: 384 363 546 a my vás rádi do tabulky 
zařadíme. Děkujeme za spolupráci a zaslané in-
formace. Společně to určitě zvládneme!

Jana Říhová
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 �ODBOR FINANČNÍ
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v České republice a jeho negativními dopady na občany Městský úřad v Jindřichově Hradci jako 
správce místních poplatků rozhodl, že v roce 2020 upustí od sankcí, tedy navýšení místních poplatků, nebudou-li zaplaceny poplatníkem včas 
nebo ve správné výši dle § 11, odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že poplatek 
bude uhrazen do 6 měsíců po datu splatnosti. Jedná se o poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů a poplatek ze psů (datum splatnosti 31. května), poplatek z pobytu (datum splatnosti 15. čer-
vence) a poplatek za užívání veřejného prostranství.

Zdeňka Klímová

 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Odbor sociálních věcí pracuje po celou dobu 
koronakrize v neomezeném režimu. Mimo ji-
né je v kontaktu s vytipovanými osamocený-
mi jedinci, kterým průběžně asistuje a pomá-
há v  jejich nelehké situaci. Již v březnu byla 
zřízena telefonní linka, na které bylo možno 
domluvit dovážku nákupu domů. Ta probí-
hala ve spolupráci s dobrovolníky z nezisko-
vých organizací. 

Odbor sociálních věcí nabízel i  další formu 
pomoci, která vyplynula z  neočekávané si-
tuace. Na  základě opatření Úřadu práce ČR 
(ÚP ČR) došlo k  omezení možnosti přímé-
ho a  předem neohlášeného kontaktu s  ve-
řejností na  jednotlivých kontaktních praco-
vištích ÚP ČR, což se dotklo zejména osob 
(příjemců i  žadatelů o  dávky), které nemají 
možnost elektronické komunikace (datová 

schránka, e-mail, telefon), případně nemají 
bankovní účet. V  případě, že se těmto oso-
bám  nedařilo kontaktovat příslušné praco-
viště ÚP ČR – pracoviště Jindřichův Hradec, 
bylo možné se obrátit na pracovníky odboru 
sociálních věcí, kteří pomohli se zprostřed-
kováním kontaktu.

Zdeňka Šindelářová

komunálního odpadu dochází k  únikům rtuti 
do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Ma-
těj Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace 
rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť 
může transformovat do organické formy, která 
je obzvláště nebezpečná pro nervovou sousta-
vu lidí i zvířat.
Postaráme se i o staré elektro
EKOLAMP v  rámci zpětného odběru zdar-
ma sbírá a  recykluje nejen světelné zdroje, 
ale od ledna 2019 rozšířil své služby i na dal-
ší elektrozařízení. Nově se tak postará napří-
klad o vysloužilé domácí spotřebiče, elektric-
ké hračky a nástroje nebo vybavení pro volný 
čas a sport. 

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, 
obvykle putuje do koše. V domácnostech jsou 
však v posledních letech „wolframky“ postup-
ně nahrazovány úspornými světelnými zdroji: 
jde zejména o lineární, kompaktní úsporné zá-
řivky či LED žárovky. Jejich předností je, že vy-
drží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % mé-
ně elektřiny než klasické žárovky. Obsahují však 
druhotné suroviny a zářivky i velmi malé množ-
ství 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 množ-
ství úsporných světelných zdrojů na  skládkách 

Kam s nefunkčním elektrozařízením?
Vysloužilé zářivky či nefunkční elektrozařízení je 
třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší pro-
dejny elektra či do označených sběrných nádob, 
které se nacházejí na řadě míst po celé České re-
publice. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 
4500 sběrných míst. Více informací o rozmístě-
ní sběrných nádob a  správné likvidaci starého 
elektra se dozvíte na: www.ekolamp.cz.
Sběrný dvůr, který se v Jindřichově Hradci 
nachází v ulici U Cihelny, je otevřen každý 
všední den od  10.00 do  18.00 hodin, v  so-
botu od 8.00 do 16.00 hodin a v neděli od 
8.00 do 12.00 hodin. 

Blanka Slavíková

Vysloužilá elektrozařízení patří na sběrná místa, aby nezamořila životní prostředí

nictví ČR upravilo úřední hodiny na CzechPO-
INTech a  umožnilo tak rychlé založení datové 
schránky občanům, podnikatelům a  nezisko-
vým organizacím, kteří ještě datovou schránku 
neměli či nemají.
Služby kontaktního místa veřejné správy Czech 
POINT na  Městském úřadě Jindřichův Hradec 
jsou od 8. dubna dostupné pro veřejnost každý 
pracovní den, a to na oddělení matriky odboru 
živnostenských a správních činností (Janderova 
147/II). Pro objednání služby je možné kontak-
tovat pracovnice oddělení na tel. č. 384 351 331 
(332, 333). Mimo v současnosti stanovené úřed-
ní hodiny je budova uzavřena, proto je nezbyt-
né se předem objednat.

 �ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

1. dubna byl spuštěn Program „OŠETŘOVNÉ“ 
pro OSVČ, jehož administrátorem je Minister-
stvo průmyslu a  obchodu ČR. Příjem žádos-
tí rovněž zabezpečuje uvedené ministerstvo. 
Odbor živnostenský a správních činností jind-
řichohradeckého městského úřadu je žadate-
lům k dispozici při vyplnění formuláře na zá-
kladě požadavků učiněných telefonicky či 
e-mailem, případně po předchozím objedná-
ní (v odůvodněných případech) při osobní ná-
vštěvě. Kontakty: e-mail: zivnost@jh.cz; tel. č.: 
384 351 351 nebo 384 351 352.
Občané mohli zřizovat datové schránky na poč- 
kání a bezplatně i v době nouzového stavu. Mi-
nisterstvo vnitra ČR s  Ministerstvem zdravot-

Provozní doba pro Czech POINT:
Pondělí  7.30–17.00 hodin
Úterý  7.30–15.30 hodin
Středa  7.30–17.00 hodin
Čtvrtek  7.30–15.30 hodin
Pátek  7.30–13.30 hodin

Městský úřad Jindřichův Hradec – úřední ho-
diny:
Pondělí  9.00–12.00 hodin
Středa  9.00–12.00 hodin

Výše uvedené informace jsou platné
k 22. 4. 2020.

Jaroslav Krafka

Výzva k zřízení datové schránky, provozní doba Czech POINTu na Městském úřadě Jindřichův Hradec
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Projektant: 
Ing. M. Nutil – statik, Vodní 5, České Budě-
jovice

Zhotovitel: 
DV stav s.r.o., Riegrova 1782/31, České Bu-
dějovice

 �ODBOR ROZVOJE

Na 11. května letošního roku je naplánová-
no zahájení prací na provizorním zastře-
šení a zajištění labilní části krovu zámec-
kého pivovaru. Provedeno bude odstranění 
ohořelých krokví nad úrovní vazných trámů 
pod hřebenem střechy, dále dojde k prove-
dení vestavby ztužující ocelové konstrukce 
z  trubkového lešení a  dočasné sanaci zde-
gradovaných konstrukčních prvků zbytko-
vé části stávajícího krovu. Střešní plášť bude 
proveden z  trapézového plechu. Výše uve-
dené práce by měly být ukončeny nejpozdě-
ji 30. září 2020.

Náklady akce dle smlouvy o dílo: 
3 494 000 Kč včetně DPH

Na  financování tohoto projektu se podařilo 
městu Jindřichův Hradec získat od Jihočeského 
kraje neinvestiční dotaci ve výši 2 000 000 Kč.

Karel Hron

Provizorní zastřešení a zajištění krovu zámeckého pivovaru

vláha, plochy vykazují výrazně menší povr-
chové teploty a tvoří životní prostor zejmé-
na pro bezobratlé, kteří se zde mohou roz-
množovat.  Díky delšímu období bez sečení 
mohou traviny a byliny v takových plochách 
vykvést či se dokonce vysemenit, což zase 
vnese do městského prostoru trochu přírod-

 �ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Na  podzim loňského roku byla pro město 
Jindřichův Hradec zpracována Územní stu-
die systému sídelní zeleně. Jedním z výstu-
pů této studie je i plán režimu sečení travna-
tých ploch ve městě. V návaznosti na  tento 
dokument a  s  ohledem na  měnící se klima 
přistoupilo město Jindřichův Hradec ke změ-
ně režimu sečení na některých plochách jak 
ve městě, tak v  jeho místních částech. V  le-
tošním roce se v  režimu „na zkoušku“ bude 
jednat o  mozaikovitou neboli postupnou 
seč drobných ploch. Prakticky to bude zna-
menat, že na jedné ploše nebude porost ko-
sen na jednotnou délku, ale naopak některá 
místa budou záměrně ponechána k růstu vy-
soké trávy. V prostoru tak vzniknou zajíma-
vé kontrasty nebo dokonce i  obrazce. Mo-
zaikovitá seč je nejen zajímavá na  pohled, 
ale i  prospěšná životnímu prostředí. Díky 
vyššímu porostu je v  zemi lépe zadržována 

ního rázu. Jako pilotní byly vybrány plochy 
v  místních částech Otín, Políkno, Buk, Mat-
ná, Dolní Radouň a  Radouňka, a  také plo-
chy v  ulici Miřiovského, Mertových sadech, 
na sídlišti Vajgar, na Sládkově kopci, na Kar-
lově a na sídlišti U Nádraží.
Převážně budou tyto plochy rozděleny na tři 
díly. Dva díly budou podléhat běžnému reži-
mu kosení, třetí pak bude ponechán nepo-
kosený až do  podzimu. Na  podzim potom 
budou pokoseny všechny tři díly. Následují-
cí rok se pak neposečené plochy vystřídají.
Trochu jiný režim budou mít plochy na  Ra-
douňce a v Mertových sadech, které jsou za-
měřeny především na  podporu některých 
druhů bezobratlých.
Pokud se tento způsob údržby ujme, budou 
v příštím roce plochy rozšířeny. 

Ivana Nováková

Plán režimu sečení travnatých ploch ve městě

Soumračník rezavý

Za účelem omezení pohybu osob uvádíme doporučení Ministerstva zemědělství ČR k postupu při skončení platnosti rybářského a loveckého líst-
ku. Osoby, kterým skončila platnost rybářského nebo loveckého lístku po dni 1. 3. 2020, mohou během nouzového stavu na území ČR 
vykonávat rybářské právo (lovit ryby) i právo myslivosti (lovit zvěř) a prokazovat odbornou způsobilost k výkonu rybářského nebo 
loveckého práva i nadále tímto neplatným průkazem. 
Výše uvedené informace jsou platné k 22. 4. 2020. Ivana Nováková

Výkon rybářského práva a výkon práva myslivosti v době nouzového stavu
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V  době nouzového stavu se dopravní policis-
té i policisté z jednotlivých obvodních oddě-
lení Územního odboru Jindřichův Hradec stá-
le věnují bezpečnosti silničního provozu, 
především řeší závažné přestupky. To si ale 
rozhodně nemyslí někteří řidiči, kteří jsou pře-
svědčeni o tom, že „pány“ silnic jsou nyní prá-
vě oni. Zřejmě nabyli dojmu, že policisté silni-
ce opustili. To se ale hluboce mýlí!

 � V obci jel 104 km/h!
V měsíci dubnu se jindřichohradečtí dopravní 
policisté zaměřili také na Novobystřicko. Právě 
v Nové Bystřici, v ulici Hradecká, zaměřili hned 
dva po sobě jedoucí řidiče, kteří si s „padesát-
kou“ v obci rozhodně hlavu nelámali. Řidič vo-
zu Volkswagen překročil povolenou rychlost 
o 30 km/h. Dopravní policisté mu uložili po-
kutu ve výši 1 000 Kč příkazem na místě, a dále 
mu byly přiděleny 3 trestní body.

„Rekordmanem“ dne v  záporném smyslu 
slova se však stal řidič vozu Škoda, který pře-
kročil povolenou rychlost v obci o 54 km/h. 
Tomuto řidiči hrozí ve správním řízení sank-
ce v podobě zákazu řízení motorových vozi-
del minimálně na 6 měsíců až 1 rok a pokuta 
v rozmezí od 5 000 Kč do 10 000 Kč. 
Řidiči, respektujte a  dodržujte pravidla 
silničního provozu a  dbejte na  bezpeč-
nost na pozemních komunikacích!

Hana Millerová

24. března
Mazat se musí, ale poctivě! O  tom byl po-
učen v úterý třicet minut po poledni muž (39 
let), který v  prodejně Maxík na  sídlišti Vaj- 
gar ukryl v ponožce lubrikační gel Durex play 
v prodejní ceně necelých 100 Kč. Jeho počin 
však neunikl pozorné pokladní, která požá-
dala o pomoc naši základnu, a tak po doda-
tečném uhrazení mazadla a  poučení o  pře-
stupku proti majetku mazal pán k  domovu 
s bločkem na 2000 Kč. 
25. března
Z roušky už mám asi rýmu, dopřejte nám tro-
chu dýmu! S pokutami v kapsách za přestup-
ky neuposlechnutí výzvy úřední osoby po-
kračovali dělníci ve  středu po  jedné hodině 
odpolední v opravě schodiště poté, co nedba-

 � Výpis z událostí

li poučení a  výzev k  nasazení roušek s  odů-
vodněním, že u práce s nasazenými rouškami 
nemohou kouřit. 
30. března
Nařízení? Nařízení? O  tom mi nic známo ne-
ní! Takto vysvětlil krátce po desáté hodině ve-
černí přátelskou sešlost v bytě na sídlišti U Ná-
draží v domě čp. 811/II mladík (19 let), jehož 
poctili návštěvou stejně „moudré“ společnice. 
První (20 let) ze Strmilova a druhá (19 let) z Ka-
menice nad Lipou. Přivolaná hlídka strážníků 
velmi veselou společnost uklidnila a  poučila 
o vyhlášeném nouzovém stavu a zákazu vol-
ného pohybu s poučením, že jejich nezodpo-
vědné počínání poletí vstříc krajské hygienic-
ké stanici ke správnímu řízení.
1. dubna
Aprílový žert za 2000. Tím by mohla výstižně 
začít vědomostní soutěž Riskuj. Soutěž však 
neodstartovala, ne proto, že by se nedostavil 
její moderátor Jan Rosák, ale proto, že se do-
stavila hlídka strážníků, kteří zhodnotili, že se 
aprílový žert nepovedl a suma dvou tisíc ne-
byla volená otázka, nýbrž pokuta za  krádež 

baterií, které uvízly před půl dvanáctou v Li-
dlu v kapse pána (53 let) z Častrova-Ctiboře. 
2. dubna
Z  prodejce ojetin se vyklubal zdatný dřevo-
rubec, který ve čtvrtek krátce po obědě po-
razil u čerpací stanice ONO tři vcelku vzrost-
lé stromy a jako důvod svého počínání uvedl, 
že mu stromy poškozovaly odstavená vozi-
dla, a jím podaná žádost k jejich likvidaci ne-
byla na městském úřadě vyslyšena. Proto vzal 
osud dřevin do  vlastních rukou. Jen trošku 
zapomněl, že mu nepatřily a byly tam přece 
jenom o trošku dříve než jeho plácek s pod-
nikáním. Celá peripetie tak byla předána od-
boru životního prostředí k dořešení.
14. dubna 
Od začátku měsíce řešila městská policie 64 pří-
padů porušení nařízení ministerstva zdravot-
nictví. Pochybení se převážně týkala povinnos-
ti mít nasazenou ochrannou roušku. V několika 
případech při opakovaném neuposlechnutí to-
hoto nařízení byly uděleny pokuty, z nichž nej-
vyšší dosáhla hranice 8000 Kč.

Petr Čermák

POLICIE ČR

MĚSTSKÁ POLICIE
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21. května 1920
Krejcarový spolek
Mile překvapen byl výbor Krejcarového spol-
ku, když doručen mu byl v těchto dnech do-
poručený dopis zaslaný z  Ameriky bývalou 
žákyní zdejších dívčích škol slečnou Marií 
Brožovou. Četla v Americe Ohlas od Nežárky. 
V 35. zemi Spoj. států Ameriky Indiana v hlav. 
městě Indianopolis, které leží mezi jezerem 
Michiganem a  řekou Ohio, dojaly ji zprávy 
spolku o darech věnovaných k podpoře strá-
dající mládeže, zprávy o lásce a péči o čes. dít-
ky. Ačkoliv přispívá 5 dobročinným spolkům, 
přihlásila se za  člena Krejcarového spolku 
a zaslala svůj první příspěvek 1 dolar s přáním 
mnoha zdaru práci.

Uštknutí zmijí
Letošní abnormální horké počasí je příčinou, 
že je veliké množství všelikého škodlivého 
hmyzu, jakož i hadů. V neděli dne 16. t. m. šel 
rolník Matěj Vacek procházkou do svých lesů 
k rybníku Holubu. S ním šel 5 ½ roků starý, či-
perný a velice nadaný hošík František Zedník, 
syn kočího. Mezi lesy hošík odběhl pár kro-
ků na louku trhati si květiny. V tom vykřikl, že 
ho kousnul had. První pomoc poskytl hocho-
vi nadporučík MUDr. T. Jílek meškající doma 
na dovolené. Stav hocha je stále stejný, je však 
naděje, že se uzdraví.
28. května 1920
Milá vzpomínka z Egypta
Starosta města p.  Jan Chýna obdržel z  na-
šeho konsulátu v  Alexandrii v  Egyptě, kde je 
vicekonsulem zdejší rodák Jiří Wachtel, dopis 
následujícího obsahu: Vážený pane starosto, 

7. května 1920
Vojenské koncerty v rest. Rudolfově
Pan Ferry Zelenka, restauratér v  Rudolfově, 
pojal úmysl pořádati v restaurační zahradě or-
chestrální koncerty zdejší čs. posád. hudby. 
První z těchto koncertů určen jest na čtvrtek 
dne 20. t. m. Hudební produkce tyto stanou 
se zajisté dostaveníčkem zdejšího hudbymi-
lovného občanstva a  budou pořádány pra-
videlně každý čtvrtek od  5. hod. odpoledne. 
Výkony posád. hudby, útulná zahrada, jakož 
i  upřímná snaha páně restauratérova slibu-
jí všem návštěvníkům příjemný pobyt za  let-
ních večerů v krásném Rudolfově.

Těšme se!
Hrozně vysoké ceny na  dráhách mají býti 
1. července opětně zdraženy, a  to hned zase 
o celých 50 %! Třída druhá bude dvakrát dražší 
než III., první – na kterou se málo kdo z platí-
cích odváží – bude dvakráte dražší než II. třída.
Jediný bezmasý den
Ministerstvo pro zásobování lidu zrušilo 
všechny bezmasé dny, až na  pátek. Dobře, 
v  pátek nesmíme a  jiné dny si koupiti maso 
pro jeho drahotu nemůžeme. Bezmasých dnů 
má mnohý do týdne sedm.
14. května 1920
Rákosový průmysl po domácku
Na popud p. prof. F. Bělského a péčí několika 
jednotlivců zavádí se v  našem městě a  okolí 
průmysl rákosový, jehož úkolem bude poskyt-
nouti nemajetnějším vrstvám obyvatelstva 
z města i z okolí zaměstnání i slušný výdělek, 
využití přírodního bohatství rybničního a pra-
covati pro hospodářské posílení jižních Čech 
vůbec. Podnik má vejíti v činnost co nejdříve 
a  ve  velkém bude organisovati pletení růz-
ných předmětů z rákosu a vyvážeti do ciziny. 
Odbytiště jest zaručeno.

Květen roku 1920 probíhal ve městě v poklidné atmosféře. Teplé počasí přálo pořádání akcí pod širým nebem. 
V oblíbené restaurací Rudolfov koncertovala 20. května zdejší posádková hudba, Sokol konal veřejná venkov-
ní cvičení. Jindřichův Hradec navštívili skauti z Prahy za účelem propagace hnutí. Na Kuniferu si postavili sta-
nové městečko a předvedli skautský život, společně navštívili zámek a městské muzeum. Koncem měsíce přijeli 

do Jindřichova Hradce také posluchači pražské vysoké školy zemědělské z oboru lesní inženýrství a navštívili revíry sv. Markéta a Jemčina. Ohlas 
od Nežárky otiskl zprávy od rodáků s pozdravy z Ameriky a Egypta, povzbuzením pro novou republiku i finančními dary. 

POHLEDY DO HISTORIE

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

dovoluji si Vám oznámit následující: zde žijí-
cí p.  F. Neumann, příslušný do  J. Hradce, veš-
keré své jmění měl sekqestrováno vojenský-
mi anglickými úřady. Po  mém příjezdu sem 

do  Egypta jako zástupce naší vlády dal jsem 
se do  práce a  všem vašim občanům vybojo-
val jich jmění zpět. Výše uvedený zasílá Vám 
osobně v  rekomandovaném dopise šek na 
10 liber. Jak pak dopadly u  nás v  Jindř. Hrad-
ci volby? Obchodně jest pro nás zde Egypt ve-
lice důležitý. Ale bohužel, u nás jsou ještě moc 
úzkoprsí – a naši mladí obchodníci neumějí ře-
čí. Jen řeči ať se naši učí, hlavně anglicky, fran-
couzsky, italsky. A trochu více sebedůvěry a ku-
ráže. S  nejvřelejším pozdravem Váš věrný Jiří 
Wachtel.

Sedmý sbor skautů pražských v Jindř. Hradci
V sobotu 22. května večerním vlakem zavítal 
k nám z Prahy Sedmý sbor Svazu Skautů čes-
koslov. pod vedením zpravodaje náčelnictva 
p. Vladimíra Podobského a sborového vůdce 
spisovatele p. Dra Josefa Šimánka, rodáka na-
šeho.
----------------------------------------------------------
Ohlas od  Nežárky a  další regionální tituly mů-
žete studovat i v době uzavření muzea na webu 
Muzea Jindřichohradecka v záložce Knihov-
na - Digitální knihovna Kramerius (https://
www.mjh.cz/knihovna-badatelna/digitalni-
-knihovna).

Štěpánka Běhalová
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Seriál Psalo se před sto lety je pevně spojen 
s místním týdeníkem Ohlas od Nežárky, který vy-
cházel v letech 1871–1942. Díky tomu obsahuje 
množství informací o dění ve městě a řada čte-
nářů Jindřichohradeckého zpravodaje, kteří se-
riál pravidelně čtou, může porovnávat tehdej-
ší dění s  děním dnešním. V  současné nezvyklé 
situaci si dovolíme krátký exkurz do zpráv v tý-
deníku v  roce 1918, které se týkaly celosvěto-
vé chřipkové pandemie španělské chřipky. Prv-
ní zprávu o onemocnění rodiny z Míšku u Stráže 
(dnes Mníšek, místní část obce Stříbřec u Stráže 
nad Nežárkou) otiskl Ohlas od Nežárky 2. srpna 
1918, k rozšíření nemoci však došlo podle zpráv 
z týdeníku i podle záznamů v matrice zemřelých 
z Jindřichova Hradce až v říjnu téhož roku.  Jak 
to tehdy bylo přímo v  Jindřichově Hradci, jaké 
poučení občané dostali a jak se mohli naši před-
kové potýkat s nemocí, na níž umírali především 
mladí lidé v produktivním věku se silnou imunit-
ní reakcí, je patrné například ve zprávě z 11. říj-
na 1918. O  týden později píše Ohlas, že: „Špa-
nělská chřipka zuří u nás v míře netušené. Tabule 
na věži jest stále popsána a zvuk umíráčku slyše-
ti co chvíli“. Ve městě byly uzavřeny školy i bio-
graf, školní výuka začala až 5. listopadu. Bylo to 
krátce po vzniku samostatné Československé re-
publiky a těsně před oficiálním ukončením první 
světové války, tedy epidemie probíhala v době 
významných celosvětových i národních politic-
kých a společenských změn a ve světě vyčerpa-
ném válečným děním.
Na  zprávy z  tohoto období je možné se podí-
vat v digitální knihovně Muzea Jindřichohradec-

 �Španělská chřipka v Jindřichově Hradci aneb jak naši předkové bojovali s epidemií v roce 1918
ka KRAMERIUS na adrese: http://kramerius.mjh.
cz/, kde jsou nově umístěny také digitální kopie 
všech regionálních periodik z muzejní knihovny.
SEZNAM DOSTUPNÝCH PERIODIK: Jeřáby 
(1937–1939), Jindřichohradecké listy (1895), Lis-
ty Jindřichohradecka (1993–1997), Neuhauser 
allgemeiner Anzeiger (1844–1848), Neuhauser 
Wochenblatt (1848), Neuhauser Wochenpost 
(1854–1855), Ohlas od  Nežárky (1871–1942), 
Rozvoj (1960–1969), Štít (1973–1992), Štítný 
(1901–1905), Věstník okresu Jindřichův Hra-

dec (1947–1948), Vlastivěda Jindřichohradecka 
(1929–1935), Zájmy Českomoravské vysočiny 
(1931–1941), Zpravodaj Sokola v  Jindř. Hrad-
ci (1927–1939), Zvěst od  Nežárky (1863), Život 
a práce Jindřichohradecka (1950–1960)

Štěpánka Běhalová

Oznámení o šíření španělské chřipky a souvisejících opatřeních. Ohlas od Nežárky, 48, 1918, č. 42 
(11. 10. 1918), s. 2. Dostupné z: Kramerius, digitální knihovna Muzea Jindřichohradecka.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým Od 11. 3. 2020 do 13. 4. 2020 nás opustili:

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

Jiřina RŮŽIČKOVÁ Kunějov 10. 8. 1948 11. 3. 2020
Danuše STRUČOVSKÁ Jindřichův Hradec 3. 6. 1937 13. 3. 2020
Jana POVOLNÁ Kunžak 3. 6. 1943 13. 3. 2020
Květoslava MIČKOVÁ Nová Bystřice 17. 6. 1934 15. 3. 2020
Jaroslav ŠEVEČKA Jindřichův Hradec 10. 7. 1959 18. 3. 2020
Věra SLABÁ Nová Bystřice 1. 6. 1938 19. 3. 2020
Jiřina SMRŽOVÁ Horní Pěna 25. 1. 1931 19. 3. 2020
František ZWICKER Jindřichův Hradec 27. 9. 1936 20. 3. 2020
Božena ŠVEHLOVÁ Jindřichův Hradec 16. 10. 1934 21. 3. 2020
Pavlína LÍBALOVÁ Velký Ratmírov 18. 3. 1978 21. 3. 2020
Marie HOJEROVÁ Deštná 8. 11. 1934 21. 3. 2020
Marie PRŮŠOVÁ Kardašova Řečice 23. 1. 1946 22. 3. 2020
Zdeňka KOTYZOVÁ Jindřichův Hradec 5. 3. 1972 22. 3. 2020
Věra KOŽÍŠKOVÁ Malíkov nad Nežárkou 17. 6. 1925 22. 3. 2020
Zdeňka SKALÁKOVÁ Jindřichův Hradec 9. 10. 1932 24. 3. 2020
Karel DVOŘÁK Nová Včelnice 4. 6. 1962 25. 3. 2020
Miluška DUŠÁKOVÁ Buk 6. 6. 1944 26. 3. 2020
Zdeněk PFAUSER Jindřichův Hradec 20. 6. 1948 28. 3. 2020

Pavel PUNDA Otín 30. 3. 1950 30. 3. 2020
Vladimír KOPŘIVA Chlum u Třeboně 28. 10. 1933 30. 3. 2020
Libor KEPŠTA Bednárec 21. 2. 1967 31. 3. 2020
Milan PIŠNÝ Jindřichův Hradec 5. 1. 1973 31. 3. 2020
Vincent PIŠNÝ Jindřichův Hradec 14. 6. 1942 31. 3. 2020
Jan ŠTÍCHA Jindřichův Hradec 29. 4. 1940 31. 3. 2020
Emilie KŘIVÁNKOVÁ Suchdol nad Lužnicí 20. 5. 1930 2. 4. 2020
Jan ROJÍK Kunžak 17. 9. 1944 3. 4. 2020
Zdeněk FICHTNER Jindřichův Hradec 2. 6. 1942 4. 4. 2020
Bohumil CHALUPSKÝ Jindřichův Hradec 1. 9. 1935 5. 4. 2020
Helena ŠENKÝŘOVÁ Jindřichův Hradec 19. 10. 1938 8. 4. 2020
Miloslav VÁCLAVÍČEK Nová Bystřice 31. 8. 1945 8. 4. 2020
Ludmila ERBENOVÁ Jindřichův Hradec 7. 7. 1940 8. 4. 2020
Jiří POKORNÝ Nová Bystřice 10. 4. 1944 11. 4. 2020
Jan PLACHÝ Horní Radouň 13. 9. 1980 12. 4. 2020
Marie FICHTNEROVÁ Jindřichův Hradec 26. 4. 1946 12. 4. 2020
Ing. Jiří SNÍŽEK Jindřichův Hradec 2. 4. 1949 13. 4. 2020

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

Údaje v rubrice „Projevujeme úctu zemřelým“ jsou uváděny se souhlasem pozůstalých. Hana Palusková, Michal Žoudlík
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

 � Zpráva výboru Spolku přátel starého Jindřichova Hradce
Oznamujeme touto cestou všem členům spolku a našim hostům, že se vzhledem k současné situaci ruší přednáška plánovaná na pondělí 
11. května 2020.  Stejně tak se přesunuje tuzemský zájezd spolku původně plánovaný na 13. června letošního roku na podzimní termín, 
který bude včas upřesněn. Děkujeme za pochopení.

Jiří Langer

Nečekané zrušení pravidelné školní docházky v půlce března všechny 
učitele, žáky i rodiče nepříjemně zaskočilo.
Jarní měsíce bývají plné akcí, které se připravují dlouho dopředu. Tě-
šili jsme se na dubnový koncert Swinging saxophones, na výstavu vý-
tvarných prací, na přehlídku v populárním zpěvu.
Jako každý rok jsme chtěli v ZUŠ přivítat desítky předškoláčků a při-
pravit jim dopoledne plné zážitků. Naplánovány byly talentové zkouš-
ky do ZUŠ a slavnostně měli své působení na škole zakončit i první ab-
solventi Univerzity III. věku.
S  novou situací se postupně vyrovnáváme a  nezbývá než se smířit 
s  tím, že spousta akcí se neuskuteční a některé se nám snad podaří 
přeložit do doby, až bude líp.
Co dál? Ve škole, kde je výuka z větší části založená na osobním kon-
taktu?
Můžeme si představit, jak se bude vyučovat hudba, divadlo, tanec ne-
bo výtvarné umění na dálku?
Kdybychom věděli, že se za pár dnů vrátíme do starých kolejí, asi by-
chom se smířili s myšlenkou, že jinak než „normálně“ učit nelze.
Jenže čas běží a myslím, že ani teď ještě nevíme, jak dlouho to všech-
no potrvá.
A tak jsme se už za necelý týden po zrušení běžné výuky rozhodli pro 
cestu zprvu nepředstavitelnou.
Kontaktovali jsme všech zhruba sedm set našich studentů, založili 
jsme jim elektronické žákovské účty a od 23. března spustili distanč-
ní výuku.

 � Výuka po internetu v základní umělecké škole?
Učili jsme se to zvládnout společně s dětmi. Pro obě strany to bylo na-
prosto nové a možná až mírně dobrodružné. Dnes (7. dubna) začíná 
třetí týden a najednou se zdá, že věci zase začínají dostávat svůj řád.
Už se nebojíme komunikovat všemi možnými moderními způsoby.
Konečně si chválíme chytré telefony a  počítače v  rukou dětí. Ještě, 
že umí používat WhatsApp, Hangouts, Skype, Classroom, fotit a fot-
ky sdílet, nahrávat audia i  videa (některá jsou velmi vtipná a  někdy 
i dojemná).
A jak to řešíme v jednotlivých oborech?
„I když se na začátku zdálo být nemožné vyučovat literárně-dramatický 
obor přes internet, ukázalo se, že i tak můžeme žákům něco nabídnout. 
Snažíme se navázat na předchozí výuku a obohatit jejich divadelní zna-
losti skrze záznamy divadelních představení a  jejich následnou reflexí, 
zaměřujeme se více na literární složku našeho oboru, experimentujeme 
s tvůrčím psaním a u starších skupin se zabýváme divadelní teorií“, uved-
la Věra Lánová, vedoucí LDO.
„Ve  výtvarném oboru nám to klape dobře. Děti se přihlásily do  Google 
Classroomu, kde mají od každé výtvarnice nachystané kurzy. Zde s nimi 
komunikujeme a dáváme jim výtvarné úkoly. Také jim občas nasdílíme 
nějaký odkaz, který se týká výtvarného umění, či úkolu. Žáci nám pak na-
hrají vyfocená dílka. Můžeme se pak i nad hotovými věcmi pobavit a oko-
mentovat je. Cílem naší výuky je hlavně rozptýlit a povzbudit děti pomocí 
výtvarných aktivit. Děti moc hezky reagují a některé jsou velice aktivní. 
Těm, které se aktivně zapojily, chystáme dárek v podobě výtvarných po-
třeb“, doplnila Hana Kárová, vedoucí VO.
„V tanečním oboru vyučujeme skupiny-kurzy přes virtuální učebnu Goo-
gle Classroom a snažíme se k tomu využívat všech možných vymožeností 
současnosti. Natáčíme videa z baletního sálu, která pak dále upravujeme 
a  tvoříme z  nich krátké filmy. Zasíláme svým tanečnicím a  tanečníkům 
gymnastické rozcvičky, protažení, klasické tréninky, hudební podkla-
dy, ale také doporučujeme videozáznamy ke zhlédnutí - klasická baletní 
představení, taneční filmy. Zadáváme témata pro pohybovou improviza-
ci a poskytujeme informace k rozšíření teoretické části výuky k samostu-
diu - baletní terminologie a dějin tance a baletu. Fungujeme, prostě tan-
číme on-line“, sdělila Naďa Kabelová, vedoucí TO.
V hudebním oboru jsme na tom velmi podobně. Jen to máme asi tro-
chu jednodušší, protože pracujeme s jednotlivci. Vedeme on-line ho-
diny, natáčíme videa, děláme nahrávky skladeb, posíláme noty v elek-
tronické podobě, klavírní doprovody, úpravy skladeb pro rodinné 
muzicírování, doporučujeme dětem různá videa na YouTube.
Hodně nám napříč obory pomáhá spolupráce rodičů, které si nesmír-
ně vážíme a děkujeme za ni.
Nová nečekaná cesta nás učí spoustu nových věcí. Některé, myslím, 
zůstanou i do dnů příštích.
Přesto nám osobní kontakt moc chybí. Být spolu a  společně tvořit, 
hrát, tančit, to se opravdu nedá ničím nahradit. Tak ať nám to všem 
rychle uteče a  můžeme se zase obohaceni o  nové zkušenosti vrátit 
do škol!
Moc se těšíme a přejeme hodně zdraví.

Hana Stráníková
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V pátek 8. května si připomeneme 75. výročí 
ukončení 2. světové války. Rád bych při této 
příležitosti zavzpomínal krátkým příběhem 
na jednoho z československých vojáků, jehož 
cesta k  letectvu vedla přes sovětský gulag 
na Dálném východě.
Plukovník Václav Djačuk patřil k  téměř sed-
mi desítkám válečných letců, kteří navštěvo-
vali „Setkání čs. válečných a poválečných letců 
v Jindřichově Hradci“. Byl z nich však jediným, 
kdo na vlastní kůži zažil hrůzu ruských gula-
gů. O  této části svého života nikdy veřejně 
nehovořil. Byli jsme dobrými přáteli. Nejspíše 
i proto svolil k sepsání svého životního příbě-
hu. Krátkou pasáž vám nyní nabízím.

 � Plukovník Václav Djačuk (1920–2015): Z gulagu ke stíhačům
Václav Djačuk se narodil na Podkarpatské Ru-
si. Ta byla na  počátku války násilně zabrána 
Maďary, kteří tamní obyvatelstvo začali deci-
movat. V červnu 1940 se proto Djačuk rozho-
dl odejít do Polska, anektovaného v září 1939 
Stalinem. Doufal, že v Sovětském svazu vznik-
ne československá vojenská jednotka, do níž 
chtěl vstoupit a bojovat proti fašistům. Jenže 
po překročení hranice byl zatčen ruskou hlíd-
kou jako podezřelý ze špionáže. „Nejprve jsem 
byl internován v několika věznicích na Ukrajině, 
nakonec mě jako špiona odsoudili k těžké prá-
ci v  gulagu na  Dálném východě SSSR. Přes ce-
lé Rusko jsme jeli namačkáni v  dřevěných ná-
kladních vagonech. Měli jsme pořád velký hlad, 

ale žízeň byla mnohem horší.“ Poslední část 
dlouhé cesty absolvovali na lodi, která je do-
vezla do  přístavu Magadan. „Byl jsem jedním 
ze dvou tisíc lidí, kteří byli uznáni vinnými a ur-
čeni k  těžké práci ve  zlatých dolech v  údolí ře-
ky Kolyma v  Chabarovské oblasti. V  zimě zde 
teploty běžně dosahovaly minus padesát stup-
ňů Celsia. Přežít byl velký zázrak. Pracovali jsme 
dvanáct hodin denně a sedm dnů v týdnu v ne-
lidských podmínkách, na které nechci ani vzpo-
mínat. Státní svátky byly pro dozorce příležitos-
tí přidat nám práci navíc. Měli jsme pořád velký 
hlad, který nás spolu s nejistotou, zda se dožije-
me dalšího dne, mučil fyzicky i psychicky. Rychle 
nám docházely síly. Lidé kolem mě umírali kaž-
dý den.“ Pro věčný nedostatek jídla vězni hle-
dali způsoby, jak si rozšířit jídelníček. Strava 
získaná navíc byla nadějí na přežití. „Napadlo 
mě třeba při fasování chleba chodit pro přídě-
ly těch, kteří sice leželi na palandách, ale byli již 
mrtví. Když jsem měl štěstí, tak jsem si takto as-
poň občas trochu přilepšil.“ 
Na  jaře 1943, po  intervenci plukovníka Helio-
dora Píky, byli přeživší Čechoslováci z  gulagů 
propuštěni. „Koncem března 1943 nás soustře-
dili v přístavu v Magadan. Hlídali nás ruští vojáci 
a pořád dokola kontrolovali, zda mezi námi ne-
ní nějaký zběh z  gulagu. Po  čase nás přepravi-
li do  Vladivostoku a  odtud vlakem do  Buzuluku 
ke vznikající československé jednotce pod velením 
podplukovníka Ludvíka Svobody.“ Až po deseti-
letích se ukázalo, že ze dvou tisíc vězňů, kteří 
byli v létě 1940 odvlečeni do gulagů na Dálném 
východě, se vysvobození dožilo pouze 187! 
Jedním z mála byl i Václav Djačuk.  
„V  Buzuluku jsem se dobrovolně přihlásil k  le-
tecké skupině. Nejprve jsem však musel projít 
lékařskými prohlídkami, což bylo po letech pro-
žitých v  gulagu zázrakem. Byl jsem hodně hu-
bený a vyčerpaný, ale jako mladý jsem se rychle 
zotavoval. Do pilotního výcviku se nás přihlási-
lo tři sta mužů, ale vybráno bylo pouze dvě stě. 
Od prosince 1943 do listopadu 1944 jsem absol-
voval pilotní výcvik ve Vjaznikách.“ Na budoucí 
letce byly neustále zvyšovány nároky. „Absol-
vovali jsme například akrobacii s  prokázáním 
naší prostorové orientace. Měli jsme také po-
vinně tři seskoky s  padákem. Do  závěrečné fá-
ze výcviku nás nakonec pustili pouze dvacet pět. 
Létali jsme na několika typech letounů s tím, že 
hlavní výcvik byl zaměřen na  stíhací Lavočky 
La-5 FN. Kurz nás úspěšně dokončilo pouze šest. 
Pak jsme byli počátkem prosince 1944 přiděle-
ni k  1. čs. stíhacímu pluku v  polském Przewor-
sku. S plukem jsme se pak dostali koncem války 
na území Československa na letiště Příbor u Mo-
ravské Ostravy. Tam jsem byl zařazen k bojové 
letecké jednotce.“
Václav Djačuk získal československé státní 
občanství 8. února 1946 na základě opčního 
prohlášení podle smlouvy mezi ČSR a  SSSR 
o Zakarpatské Ukrajině.
(Zkrácená ukázka z  připravované knihy 
příběhů o čs. válečných letcích, účastnících 
„Setkání v Jindřichově Hradci“)

Vladislav Burian 

Mše v Číměři za americké letce padlé v bitvě nad 
Jindřichohradeckem. „VI. setkání čs. válečných 
a poválečných letců v Jindřichově Hradci“, 21. sr-
pen 1999, kterého se Václav Djačuk zúčastnil. 

Foto: Zdeněk Krupička

Vzácná fotografie ze „VII. setkání čs. válečných 
a poválečných letců v Jindřichově Hradci“, 26. sr-
pen 2000. Na snímku jsou: pplk. Jindřich Ondruš, 
plk.  Václav Djačuk, pplk.  Antonín Zajíc, plk.  Jiří 
Benda, tehdejší starosta města Ing. Karel Matou-
šek a pplk. Alois Dubec. 

Foto: Vladimír Vondrka 

Krátce před slavnostním odhalením pamětní 
desky americkým letcům sestřeleným v bitvě 
nad Jindřichohradeckem nad Číměří. „VI. setká-
ní čs. válečných a poválečných letců v Jindřicho-
vě Hradci“ rovněž za účasti Václava Djačuka, 
21. srpen 1999.

Foto: Vladislav Burian

Plukovník letectva Václav Djačuk. Narozen 10. zá-
ří 1920 v Rachově, zemřel 16. března 2005 v Praze 
ve věku 94 let. Vězeň v gulagu, stíhací pilot na vý-
chodní frontě, nositel Řádu bílého lva.

Foto: archiv Svazu letců ČR
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CHCETE NÁS?
Dorotka
malá kříženka, fena, 8 let, kastrovaná
Dorotka je drobná fenečka, zprvu je tro-
chu bázlivá, ale jakmile zjistí, že jí nic ne-
hrozí, je přítulná. Doma je čistotná, ale 
vzhledem k tomu, že je trochu uštěkaná, 
doporučujeme ji spíše do  domku se za-
hrádkou, ale s pobytem uvnitř. Je zvyklá žít ve smečce, proto by pro ni 
byla vítána přítomnost druhého pejska. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Jonáš
menší kříženec, pes, 9 let, kastrovaný 
Jonáš je menší pejsek, zprvu si drží od-
stup, ale po chvíli se nechá pohladit a  je 
z něj velký mazlík. S ostatními pejsky vy-
chází dobře, ale snaží se velet, proto bude 
lepší jako jedináček. Doma je čistotný.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Žeryk
kříženec jezevčíka, pes, 11 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi ak-
tivní. Má rád společnost lidí. S  fenkami 
i pejsky vychází na procházce dobře (musí 
se s nimi nejprve seznámit), ale v novém 
domově by měl být jedináčkem. Doma si 
hlídá místo, hračky, jídlo a dokáže se ohradit i proti feně. Do svých 8 let 
žil jen venku, nyní je již 3 roky zvyklý doma. Na procházkách je nutné ho 
vodit na vodítku, jelikož má silný lovecký pud, a tak, když chytne stopu, 
nic jiného ho nezajímá. Není vhodný ke slepicím či kočkám.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149

Žolík
malý kříženec, pes, 8 let, kastrovaný 
Žolík je cca 9 kg vážící pejsek. Je to ma-
zel nejvyššího kalibru a  malý závisláček. 
S ostatními pejsky vychází dobře. Bohužel 
má několik zdravotních problémů. Pejsek 
má ochrnuté zadní končetiny, není pro-
to schopen chůze, ale pohyblivý je až dost! Venku se krásně naučil 
na psím vozíčku, doma se pohybuje tak, že zadní část těla tahá pod 
nebo za sebou. S ochrnutím se bohužel také pojí inkontinence, ale vše 
se dá bez problémů vyřešit plenkou. Ačkoli je péče o takového pej-
ska náročnější, není nemožná a Žolíkův optimismus a radost ze života 
vám tuto péči tisíckrát vrátí. Hledáme pro něj tedy extra hodného a tr-
pělivého pečujícího majitele s domečkem se zahrádkou. Ostatní pej-
sci nejsou překážkou.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Eva
kočička, narozena cca 11/2019 
Budoucí kastrace podmínkou adopce.
Eva je opatrná na lidský kontakt, nevyža-
duje ho, ale ošetřit se nechá. Vždy však sy-
čí a neváhá ani seknout drápkem. Na zá-
chůdek chodí předpisově, baští vše, ale 
lépe by jí bylo někde venku, ideálně ještě s další kočičkou. Psy celkem 
toleruje, když jí nenaruší její prostor.
Kontakt pro zájemce - 732 657 000 (Chlum u Třeboně)

Quennie
kočka, cca 3-5 let, kastrovaná
Quennie je neskutečně milá a mazlivá ko-
čička, ale není vlezlá, což je ideální kombi-
nace. S ostatními kočkami se snáší, i když 
na ně občas prskne. Není zrovna hubená, 
na záchůdek chodí bez problémů. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Políkno, okr. Jindřichův Hradec) 

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

Motto: „Moudrost vidí zázraky v obyčejném…“
(Ralph Waldo Emerson)

Kdysi mi můj tatínek doporučoval knihu od G. K. Chestertona s názvem 
„Nádherné maličkosti“. Bohužel jsme se minuli v osobní zralosti a schop-
nosti některé věci sdílet. Nedočkavé mládí mne hnalo vpřed a maličkosti 
po cestě nebyly v mém zorném poli.
Život nám naordinoval obrovské zpomalení 
a  na  pořad dne přišly vzpomínky a  prostor 
právě pro ty „maličkosti“. Jak tyto dny proží-
váme v Otevřených Oknech? Podobně jako 
jiné služby. Ambulantní služby jsou uzavře-
ny, stejně jako prodejní galerie. Chráněné by-
dlení se snaží ochránit své klienty jak v Jindřichově Hradci, tak v Dačicích. 
Dobrovolnické programy jsou pozastaveny. Většina našich dobrovolníků 
jsou studenti a dny karantény tráví ve svých domovech. Chráněné dílny 
v Jindřichově Hradci i v Dačicích pracují v omezeném režimu. Hradečtí ši-
jí roušky – zčásti doma, zčásti v práci. V první fázi jsme se snažili dodat je 
především zdravotníkům, samozřejmě zdarma. Nyní je potřeba částeč-
ně naplněna, takže vytváříme i malou zásobu, aby mohl kdokoliv přijít 
a zakoupit. Lidé, kteří mají křehkou imunitu, jsou doma. Sociální pracov-
ník Zdeněk Malý je zapojen do systému nakupování seniorům, který vy-
tvořil městský úřad. Jak se nám nyní hodí služební auto od Konta Bariéry! 
Jeho dar získává ještě jinou dimenzi. V kancelářích se potkáváme a pra-
cujeme. A musím říct, že jsme za ta drobná setkání rádi. Každý pozdrav 
je milý, najednou si člověk váží vytváření dokumentů, které jinak nesná-
ší. A ze všeho nejvíc je člověk vděčný za kolegy, kteří k situaci přistoupi-
li konstruktivně a snaží se dělat to, co je nyní opravdu potřebné. Vše je 
podbarveno jediným přáním: abychom se všichni setkali ve zdraví a při 
společném tvoření. Bohatší o poznání, že naše všední obyčejnost je vlast-
ně velikým darem.

Drahomíra Blažková

 �Nádherné maličkosti

Klienti chráněného bydlení při přípravě na velikonoční svátky.

Šijeme roušky. Bavlněné, s kapsičkou na filtr.
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Čistí hlavu, dokáže vás snadno zavést na pou-
tavá a  neznámá místa, je úplně přirozená – 
a ke všemu bývá, a to zcela právem, označo-
vána za  nejběžnější a  nejdostupnější sport. 
Řeč je samozřejmě o chůzi. Proto si ve svém 
rozvrhu najděte několik hodinek a  jakmile 
to počasí dovolí (byť to jde téměř vždycky), 
obujte pohodlné boty a  přijměte naše po-
zvání k procházce překrásným okolím Jindři-
chova Hradce. Projdeme se po cestách asfal-
tových i polních, lesem i loukami, kolem vody 
i vesničkami. Při každém kroku se vyplatí mít 
na mysli to, že cesta znamená cíl.

Trasa 1: Horní Žďár, Políkno a Buk
Tato trasa:
• vede z náměstí Míru > na sídliště Hvězdárna > 

na Pohodnici > do Horního Žďáru > k Dolnímu 
Žďáru > do Políkna > do Buku > ke sv. Jakubu > 
na náměstí Míru

• měří zhruba 14,7 kilometrů
• trvá zhruba 4 hodiny procházkovým tempem
Trasa začíná na náměstí Míru v Jindřichově Hrad-
ci. Odtud, z dolního rohu, se napojí na žlutou tu-
ristickou značku. Podél ní vede po nábřeží Ma-
lého Vajgaru pod kulisou hradu a zámku, dolů 
Mlýnskou ulicí a poté přes silnici, po levém bře-
hu řeky Nežárky, do lokality zvané Pod Vrchy.
Žlutě značená turistická stezka vystoupá ulicí 
kolem židovského hřbitova až k hokejbalovému 
hřišti u  6. základní školy, odkud se zase spustí 
dolů lesem až k lávce přes Nežárku a k Lišnému 
Dvoru. Zde se napojí na silničku vedoucí přes lo-
kalitu Pohodnice, kolem ohrady s daňky a něko-
likerých zajímavých božích muk až do Horního 
Žďáru, jindřichohradecké místní části.
Trasa, která je kromě žluté turistické značky zna-
čená také jako cyklostezka, mine hornožďárský 
jez na Nežárce a most přes řeku (obojí po levé ru-
ce) a prochází vesnicí až na její samotný konec. 
Po  příchozu na  křižovatku vedou žlutá značka 
i cyklostezka doleva na Dolní Žďár, naše trasa ale 
pokračuje vpravo po neznačené cestě.
Ta po necelých dvou kilometrech dorazí do další 
místní části města – do Políkna. Vystoupá kop-
cem po  vesnické silničce až k  políkenské kapli 
Jména Panny Marie a  autobusové zastávce. 
Odtud je potřeba udělat několik kroků vpravo, 
po úzkém chodníčku podél hlavní silnice. V tom-
to místě je potřeba dbát zvýšené opatrnosti 

 � Pěšky po Hradecku
a dávat si pozor na projíždějící auta.
Z  hlavní silnice se sejde nalevo hned při první 
možnosti (u kapličky). Hned v tu chvíli pokraču-
je trasa pravou cestou, kolem rodinných domků, 
několika zahrádek a polí z políkenského kopce 
dolů. Po pravé straně se naskýtá neotřelý výhled 
na Jindřichův Hradec a krajinu široko kolem něj, 
byť poněkud pokažený vedením vysokého na-
pětí.
Cesta postupně sestoupá přes takzvaná Hra-
decká luka a kolem rybníka Tlachnů až do míst-
ní části Buk. Ve chvíli, kdy se cesta z kopce na-
pojí na silničku, pokračuje dál doleva. Poté vede 
po silnici skrz Buk, návesní rybníky a kapličku sv. 
Floriána až k  zastávkám autobusů u  poněkud 
rušné hlavní silnice. Kolem zastávek se trasa sto-
čí vpravo po hlavní silnici, ale jenom na minutu 
nebo dvě – dokud se vlevo z hlavní silnice nena-
bídne polní cesta vedoucí přes kopec mezi dvě-
ma poli k Frankovu Dvoru.
Odsud trasa pokračuje po  silnici se zcela mi-
nimálním provozem do  kopečka kolem lesa 
(ve kterém je po pravé straně od cesty k vidění 
skrytá a  zlehka zarostlá zapomenutá alej stro-
mů) a mezi loukami a poli až k nově opravené-
mu křížku. U osamělého křížku trasa svede z as-
faltové cesty a stezkou mezi ovocnými stromky, 
vysokou travou a  nízkými vrbami dovede 
až pod kostelík sv. Jakuba. Tam se napojí na čer-
venou turistickou značku a po ní, vpravo, dojde 
dolů z kopce Jakubskou a poté Nežáreckou ulicí, 
přes Balbínovo náměstí a Komenského ulicí zpět 
na náměstí Míru.

Trasa 2: Šajba a Jindřiš
Tato trasa:
• vede z náměstí Míru > do Jarošovské ulice > vý-

padovkou na  Pelhřimov > skrz Šajbu (Městský 
les) > do Jindřiše > kolem Pískárny > částí Jindro-
vy naučné stezky > Denisovou ulicí > zpět na ná-
městí Míru

• měří zhruba 11,3 kilometrů
• trvá zhruba 3 hodiny procházkovým tempem
Přes jedenáct kilometrů dlouhá procházka za-
číná na  náměstí Míru v  Jindřichově Hradci.  Je-
jí první část povede městem. Necelé první čty-
ři kilometry povede naše kroky žlutá turistická 
značka – nejprve Panskou ulicí, poté přes Masa-
rykovo náměstí a do Jarošovské ulice. U Fakulty 
managementu Vysoké školy ekonomické v Pra-

ze trasa rovně přechází ulici a  pokračuje k  ob-
chodnímu domu Lidl. Odtud opět po přechodu 
u kruhového objezdu rovně, a to až za budovu 
České pošty, za níž se u odbočky doprava nachá-
zí kaplička.
Cesta brzy opustí poslední areály firem a vyrazí 
do polí, směrem k Šajbě – Městskému lesu. Žlu-
tá značka pokračuje dál, přes železniční přejezd 
u začátku ochranné zdi u bývalé střelnice a ko-
lem turistického rozcestníku a odpočívadla dál 
lesem.  Se žlutě značenou trasou je potřeba se 
rozloučit na druhé pravé odbočce od chvíle, co 
člověk minul odpočívadlo – v opačném případě 
zavede až do Rodvínova. Po chvíli další procház-
ky lesem trasa vyústí na louku nad Jindřiší a nad 
meandry Hamerského potoka.
Stačí přejít přes louku a naskytne se červená tu-
ristická značka, která uhání po úzké klikaté silnič-
ce do nedaleké Jindřiše, až k baroknímu most-
ku. Pokud si nepřejete udělat zastávku v některé 
z  místních hospůdek, pokračujte po  přechodu 
mostku vpravo, tentokrát po  silnici po  zelené 
značce. Ta vede až k zastávce “Jindřiš” Jindřicho-
hradeckých místních drah, známé úzkokolejky.
Naše trasa pokračuje dál, vpravo od  Pískárny. 
Na opačném konci bývalé pískovny vede cesta 
přes rozpadlý mostek a doprava lesem až k za-
hrádkářské kolonii po pravé ruce a fotovoltaické 
elektrárně po ruce levé. Ve chvíli, kdy cesta nara-
zí na silnici, stáčí se trasa doprava a běží po silni-
ci, kolem autobusové zastávky vpravo až k turis-
tickému rozcestníku “Bobelovka”. Zde ze silnice 
uhne doleva, po kousku louky a do lesa. Právě 
v těchto místech se napojuje na Jindrovu nauč-
nou stezku, která vede až zpět do  Jindřichova 
Hradce.
Zhruba kilometr klikatící se stezky zde vede le-
sem a jak se trasa blíží k přechodu Hamerského 
potoka, je terén často velmi zarostlý a podmá-
čený, v létě navíc plný obtížného hmyzu. Z této 
blátivé divočiny se však trasa brzy přehoupne 
přes mostek přes Hamerský potok a pod silnič-
ním mostem se vyhoupne až do Denisovy ulice. 
Ta potom procházejícího se člověka dovede ko-
lem městské plovárny a parkoviště Jitřenka, stá-
le po červené turistické značce, zpět na náměstí 
Masarykovo a Panskou ulicí do výchozího bodu 
– náměstí Míru.

Text a foto: Adam Hudec
Zdroj: www.hradeczije.cz

KVĚTEN 2020 |  13www.jh.cz



KULTURNÍ SERVIS

Pod poetickým názvem Česká inspirace se 
představuje osm historických měst, a to Hra-
dec Králové, Cheb, Jindřichův Hradec, Kutná 
Hora, Litomyšl, Polička, Telč a Třeboň, která si 
vytkla za  cíl ukázat návštěvníkům nesmírné 

 �Město Jindřichův Hradec je již devatenáct let součástí České inspirace
architektonické a umělecké dědictví a bohatý 
kulturní život jednotlivých měst.
Jindřichův Hradec je členem tohoto dobrovol-
ného svazku obcí od roku 2001. Česká inspira-
ce je významným partnerem Českého dědic-

tví Unesco. Členská města těchto sdružení se 
společně prezentují na  tuzemských i  zahra-
ničních výstavách cestovního ruchu v  samo-
statné expozici. V rámci své prezentace nabí-
zí Česká inspirace velké množství společných 
propagačních materiálů, ale i  soutěže, které 
probíhají přímo v expozici. V těchto soutěžích 
si mohou návštěvníci 
veletrhů, ale i odborná 
veřejnost ověřit svoje 
znalosti české historie, 
kultury a  architektu-
ry. Česká inspirace ak-
tivně v profesní rovině 
spolupracuje například i  s  agenturou Czech 
Tourism (veletrhy, novinářské cesty, prezen-
tace na  zahraničních zastoupeních) nebo se 
Sdružením historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska (partner národního zahájení Dnů ev-
ropského dědictví). Spolupráce probíhá i na-
příč členskými městy (pozvánky na  kulturní 
akce v radničních zpravodajích, výměna pro-
pagačních materiálů mezi infocentry, prezen-
tace České inspirace ve vlastním stánku na vý-
znamných akcích měst).
Dnes je Česká inspirace evropským pojmem 
v oblasti kultury spojené s cestovním ruchem. 
Nechte se inspirovat i  vy a  přijměte pozvání 
k návštěvě inspiračních měst. Prožijte při pro-
cházkách jejich malebnými zákoutími, stejně 
jako při hudebních a divadelních festivalech, 
tanečních přehlídkách či zajímavých výsta-
vách, vskutku nezapomenutelné chvíle.
Poznejte Genia loci měst České inspirace 
a uvěřte v nekonečno…

Zuzana Bedrnová

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
s ohledem na vládou vyhlášený nouzový stav 
bylo zakázáno pořádání divadelních, hudeb-
ních, filmových a  dalších uměleckých před-
stavení, sportovních, kulturních, nábožen-
ských, spolkových, tanečních, tradičních a jim 
podobných akcí a jiných shromáždění, výstav, 
slavností, poutí, přehlídek, ochutnávek, trhů 
a  veletrhů, vzdělávacích akcí, a  to jak veřej-
ných, tak soukromých. 
Vládní opatření se samozřejmě dotklo i  kul-
turních, vzdělávacích a  společenských orga-
nizací a institucí v Jindřichově Hradci, jejichž 
příspěvky jste zvyklí číst v rámci této rubriky. 
14. dubna byl po jednání Vlády ČR zveřej-
něn harmonogram plánovaných uvolnění 
podnikatelských a  dalších činností. Pod-
le něj by měly být od 25. května letošního 
roku otevřeny galerie, výstavní síně a mu-
zea, od 8. června by pak mělo dojít k ote-

 � Kontakty na pořadatele kulturních akcí v Jindřichově Hradci
vření divadel, zámků, hradů a  ostatních 
kulturních aktivit za přesně definovaných 
podmínek.
Redakce Jindřichohradeckého zpravodaje 
reaguje na  nastalou situaci opětovným zve-
řejněním kontaktů na  pořadatele kulturních 
počinů, kteří na  stránkách našeho periodika 
pravidelně prezentují pozvánky na  své akce 
a kteří vám v případě potřeby poskytnou ak-
tuální informace o svém programu.

Kulturní dům Střelnice
Tel. č.: 384 497 475
Webové stránky: www.kultura.jh.cz

Vzdělávací a kulturní centrum 
Jindřichův Hradec, p. o.
(Hvězdárna a  planetárium prof.  Františka 
Nušla, Muzeum fotografie a moderních obra-
zových médií, Dům gobelínů)

Tel. č.: 384 370 772
Webové stránky: www.vkcjh.cz

Výstavní dům Stará radnice
Tel. č.: 702 148 770
Webové stránky: www.stararadnice.jh.cz

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec
Tel. č.: 384 321 279
Webové stránky: 
www.zamek-jindrichuvhradec.cz
Nabídka virtuálních prohlídek zámku na  fa-
cebookových stránkcáh: https://www.face-
book.com/zamekjindrichuvhradec/

Muzeum Jindřichohradecka
Tel. č.: 384 363 660
Webové stránky: www.mjh.cz

Redakční rada JH zpravodaje
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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: V TÉTO PODOBĚ SE NÁM DOCHOVAL AŽ DODNES
Výherkyní se stává: Andrea Cettlová z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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KŘÍŽOVKA

ZPRAVODAJ
 JINDŘICHOHRADECKÝ Žijeme 

  naplno!

NA ZÁMKU V J. HRADCI SE NACHÁZÍ
MÍSTNOST ZVANÁ SOUDNICE. BÝVALA

TO KANCELÁŘ JINDŘICHA IV. Z HRADCE.
JE VYZDOBENA NÁSTĚNNÝMI MALBAMI,
KTERÉ ZACHYCUJÍ JEDNÁNÍ ZEMSKÉHO
SOUDU. NAD NÍM JE VYOBRAZEN PTAČÍ
SNĚM, KTERÝ POMÁHAL JINDŘICHOVI

VYŘEŠIT SPORY. DO JEDNOTLIVÝCH
PTÁKŮ SI PROJEKTOVAL...

VÍKENDOVÉ
STAVENÍ

UMĚNÍ
(ANGL.)

HEYERDA-
HLŮV
VOR

OZN. PRO
AMPÉR

ČÁST
PRAHY

FRANC.
HEREC
KOMIK

SMYSLNOST POVRCHOVÁ
VODA

RUSKÁ
ŘEKA LITR MODLA ČÁST

OBYVATEL
EVR. OSTR.

(SLOV.)

1. ČÁST 
TAJENKY

2. ČÁST 
TAJENKY

PAPOUŠEK

TEN I ONEN

NIŽŠÍ
ŠLECHTIC

BALTICKÉ
MOŘE

OTVOR

ČERVENÝ
LESNÍ PLOD

4. ČÁST 
TAJENKY A SICE TROPICKÝ

STROM
ČESKÝ

PRÁVNÍK

STAVEBNÍ
SMĚS

NEÚPLNÉ

JEDN. LÁTK.
MNOŽSTVÍ

VOLTAMPÉR

V HUDBĚ
(PIANO)

JAPONSKÁ
BÁSEŇ

VRANÍK

PŘITAKÁNÍ

DOM. JMÉNO
LEOŠE

ZAKALOVAT

BOK
LODI

HRADBA

ST. SPZ
TEPLICE

STARÁ 
SOLMIZ.
SLABIKA

NĚMEC

PLANETKA

VHAZOVÁNÍ
PŘI HOKEJI

NEVÝRAZNĚ

JIHO-
EVROPAN

BAVLNĚNÁ
TKANINA

STOJÍCÍ NA
STÉM MÍSTĚ

NÁLADOVÁ
PÍSEŇ

VESPOD

STAVBA 
PŘES VODNÍ 

TOK

KUS UHLÍ

OZN. POLSK.
ŽELEZN. 

VOZŮ

SONDA

JM. FYZIKA
NEWTONA

VIDINY

CHEM. ZN.
YTTRIA

ROZUMEM
NADANÉ

TITUL
DOKTORA

CESTA 
(LATIN.)

ZAŘ. PRO
CHOV PTÁKŮ

ODCHYLKA
STŘELY

ZNAČKA
ŽÁROVEK

MPZ
ITÁLIE

100 m2

RUSKÝ
SOUHLAS

POPRAVČÍ

LOK

KEPR

HRDLO

SMĚNEČNÝ
RUČITEL

BIBLICKÁ
POSTAVA

KOLOS

CHEM. ZN.
AMERICIA

MPZ
URUGUAYE

OZN. MĚN.
JEDNOTKY
KORUNA

VIDĚT
(ANGL.)

VOLNOST
(HOVOR.)

ŽEN. ZPĚV.
HLAS

LEPIDLO
(ZAST.)

SYMETRÁLY

RUSKÉ
SÍDLO

DUCHOVNÍ
VŮDCE

OZN. PRO
AR

JEMNÝ
NÁDECH

OTEC
(KNIŽ.)

ST. SPZ
K. VARY

CHEM. ZN.
PALLADIA

BÝVALÝ
PRAŽSKÝ

KNIHKUPEC

TYP AUTA
FORD NÁPOVĚDA: 

OTT, BULY, PKP, ISAAC,
SEE, SERŽ, KBELY,

TATI, EMI, YN, U

STARŠÍ
JEDNOTKA

TLAKU

MÍSTO
(HOVOR.)

CHEM. ZN.
URANU

OBLAK

ŘÍM. ČÍSL.
50

3. ČÁST 
TAJENKY

ELAMSKÁ
BOHYNĚ

ZEMĚ

S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ SITUACI OHLEDNĚ ŠÍŘENÍ KORONAVIROVÉ INFEKCE BYLA PRO KVĚTNOVÉ VYDÁNÍ 
JH ZPRAVODAJE STANOVENA TATO DISTRIBUČNÍ MÍSTA: Informační středisko v Panské ulici, 
Novinový stánek v Jarošovské ulici (p. Šlechta) a Čerpací stanice FRUKOIL. Děkujeme za pochopení.
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Kulturní a společenské akce byly po dobu trvání nouzového stavu zrušeny. O aktuální situaci vás budeme informovat na: www.jh.cz, www.kultura.jh.cz.


