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ma sledovali jasnou hvězdu. Ta zářila přímo nad chlévem 
a osvětlovala Marii, Josefa a malého Ježíška, kterého Marie 
držela v náručí. Tři králové rozpoznali, že to je vznešené 
a urozené děťátko a padli na kolena, aby se mu poklonili. 
Pak mu odevzdali své dary: zlato, kadidlo a myrhu. 

Svátek Tří králů odjakživa doprovázely různé lidové zvy-
ky. Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při němž 
se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás 
v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteč-
ní písmena jmen „Tří králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, 
jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského „Christus 
Mansionem Benedicat“: „Kristus dům žehná“.
V těchto dnech se konají největší charitativní sbírky, tzvn. 
„Tříkrálové sbírky“ na různé církevní sociální projekty 
doma i v zahraničí, kdy církev sbírá prostředky pro dru-
hé, pro potřebné. S dětmi oblečenými mnohdy do tříkrá-
lových kostýmů, aby akce byla zviditelněná, chodí vždy 
nějaká osoba starší 18 let s potvrzením Arcidiecézní cha-
rity. Kasičky, do kterých děti sbírají, jsou úředně zapeče-
těné na obecním nebo městském úřadě, kde se pak také 
otvírají. 
Farní charita Jindřichův Hradec pořádá
3. 1. 2013 v 15.00 hodin žehnání koledníků na náměs-
tí Míru
5. 1. 2013 v 17.00 hodin Benefiční koncert ve prospěch 
České katolické charity v DDM J. Hradec – účinkují žá-
ci Základní umělecké školy a děti z Domu dětí a mlá-
deže J. Hradec

 Ivana Bačáková
zdroj obrázků: www.google.cz

Na východ od Betléma, v daleké zemi, žili Tři králové – 
mudrci. Přečetli mnoho učených knih a pozorovali hvěz-
dy a jejich pohyby. Když se na obloze objevila nová hvězda 
a když zjistili, že září nad Judskou zemí, velice je to rozru-
šilo. „Proroci předpověděli, že se v judském Betlémě naro-
dí významný vládce. A teď jsme viděli jeho znamení.“
Tři králové se rychle připravili na cestu a každý z nich 
zakoupil pro mladého krále drahocenný dárek. Pak 

osedlali velbloudy a vydali se na dlouhou pouť na západ. 
Nová hvězda na nebi jim jasně označovala cestu. Nej-
dříve přišli do Jeruzaléma. V té době vládl v Jeruzalé-
mě král Herodes. Když uslyšel o třech cizincích hledají-
cích nového krále, dostal strach. Jestliže se objevil nový 
vládce, jehož narození zvěstovala jasná hvězda, musí to 
být někdo opravdu velice významný. A co potom bude 
s ním, králem Herodem? Herodes si zavolal Tři krále do 
svého paláce a jal se jich vyptávat na dítě.
„Narodilo se v Betlémě“, sdělil mu jeden z těch Tří králů, 
„neboť tak to předpověděli proroci. To dítě se stane největ-
ším králem, jakého kdy svět poznal.“ Bylo to tedy tak, jak 
se Herodes obával. Herodes věděl, že musí to dítě nějakým 
způsobem zničit. „Také bych chtěl navštívit toho malého 
krále,“ oznámil Třem králům. „Až se budete vracet do 
svých zemí, zastavte se nejdříve v Jeruzalémě a řekněte mi, 
kde ho naleznu, abych se mu mohl poklonit.“ Tři králové 
mu to slíbili a odjeli z Jeruzaléma. Celou cestu až do Betlé-
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Užitečné kontakty a tísňová volání

Kam zavolat o pomoc

Události z radnice

Městský úřad informuje

Městská policie

Policie ČR

Společenská kronika

Pohledy do historie

Spolky, zájmové a vzděl. organizace

Kulturní servis

Sport

Listárna

Pozvánky na únor

foto: Karel Zábrodský

Tísňové volání
(jednotné evropské číslo): 112

Policie ČR: 158

Městská policie: 156

Záchranná služba první pomoci: 155

Lékařská pohotovostní služba:
384 376 157
Po – Pá: 18.00 – 21.00
So, Ne, svátek: 9.00 – 18.00

Zubní pohotovost
(rozpis služeb stomatologických 
pohotovostí): 384 376 111
(So, Ne, svátek: 8.00 – 12.00)
ve všední dny poskytuje zubní pohotovost 
Nemocnice v ČB

Veterinární pohotovost
777 660 641

Hasičský záchranný sbor: 150

Jednotka a sbor dobrovolných hasičů 
města Jindřichův Hradec
hasičárna: 950 241 111
velitel jednotky: 725 038 291

Nepřetržitá havarijní služba 
pro motoristy: 1230

Poruchy – elektřina: 800 225 577
Poruchy – voda: 384 351 177
Poruchy – plyn: 1239

Linka důvěry (bezplatně): 800 131313

Linka bezpečí (bezplatně): 800 155 555

Helpline AIDS (bezplatně): 800 144 444

Informace o telefonních číslech v ČR: 1180

Informace o telefonních číslech v zahraničí: 1181

Informace – autobusy: 384 371 922 (911)

Informace – vlaky: 972 552 391

Sběrný dvůr Jindřichův Hradec
384 321 285

Městský úřad Jindřichův Hradec
Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec
Tel.: (ústředna) 384 351 111

Informační středisko Město Jindřichův Hradec
Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 363 546

Pokladna – KD Střelnice
Masarykovo náměstí, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 497 474

Plavecký bazén a Aquapark 
Jindřichův Hradec
Jáchymova 865/III, 377 04 Jindřichův Hradec 
Tel.: 384 321 236
 
Státní hrad a zámek J. Hradec
Dobrovského 1/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 321 279

Dům gobelínů, 
kulturních tradic a řemesel
Dobrovského 202/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 370 880, 384 370 881

Muzeum Jindřichohradecka
Balbínovo nám. 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec
jezuitský seminář: 384 363 660
minoritský klášter: 384 363 661

Muzeum fotografie a moderních 
obrazových médií
Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec
 Tel.: 384 362 459

Úřad práce Jindřichův Hradec
Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 950 124 111

Okresní správa sociálního zabezpečení
Jindřichův Hradec, Sládkova 332/II
377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 359 111
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zazpívali vánoční písničky. Dále společně zavítali do 
příspěvkové organizace Jihočeského kraje Bobelov-
ka na Otíně, kde se setkali se starostou města Stani-
slavem Mrvkou a Jiřím Blížilem, ředitelem Centra 
sociálních služeb Jindřichův Hradec, který delegaci 
seznámil s chodem zařízení. Společně si poté prohléd-
li pracovně terapeutické dílny, ve kterých uživatelé 

vyrábí krásné keramické, dřevěné nebo tkané výrob-
ky. Další kroky paní poslankyně Bohdalové směřovali 
na 5. základní školu, kde si prohlédla nově zrekonstru-
ované prostory tělocvičny a pohovořila s panem ředi-
telem Šteflem o chodu školy.

Karolína Průšová

trhla vůně tradičních teplých nápojů i pokrmů a živý 
betlém se zvířátky. Program pokračoval žehnáním 
vánočnímu stromu a vánočním přáním občanům Jin-
dřichova Hradce předsedy Senátu Parlamentu České 
republiky Milana Štěcha a starosty města Jindřichova 
Hradce Stanislava Mrvky, který na závěr vánoční stro-
meček slavnostně rozsvítil.
Pekelné odpoledne pořádalo Město Jindřichův Hradec, 
Občanské sdružení Alfa Fí z Fakulty managementu 
VŠE v Jindřichově Hradci, Sbor dobrovolných hasičů 
Jindřichův Hradec, Oblastní spolek Českého červeného 
kříže v Jindřichově Hradci. Partnery akce jsou: Wald-
fiertel Sparkasse von 1842 Jindřichův Hradec, Fruko 
Schulz Jindřichův Hradec, Týdeník Jindřichohradecka, 
Jindřichohradecký deník, Jindřichohradecká televize, 
měsíčník Žurnál a Hitrádio Faktor.

Do nemocnice zavítal Mikuláš 
Děti hospitalizované v jindřichohradecké nemocnici 
zažily návštěvu čertů, anděla a Mikuláše. Ti jim spo-
lečně s místostarosty Bohumilem Komínkem a Pav-
lem Vejvarem předali balíčky plné dobrot darované 

městem Jindřichův Hradec. Nejmladším pacientem 
na dětském oddělení v té době byl Milánek Čurda, 
který se ani trochu nebál a hrdinně si od Mikuláše svůj 
balíček převzal. 

Mikulášská nadílka v Klokánku
Ve středu 5. prosince navštívilo vedení města Jin-
dřichův Hradec spolu s čerty, anděly a Mikulá-
šem jindřichohradecký Klokánek, aby dětem pře-
dali dárečky, ve kterých se ukrývaly potřebné věci 
jako ručníky, lůžkoviny a osušky. Některé děti se 
bály, jiné si hrály na velké hrdiny a ty nejstatečněj-
ší čertům zazpívaly písničku nebo řekly básničku. 
Mikulášskou besídku se pro děti z tohoto zaříze-
ní rozhodli uspořádat, stejně jako v loňském roce, 
členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů měs-
ta Jindřichův Hradec ve spolupráci s odborem kan-
celáře starosty.

Poslankyně Bohdalová navštívila 
Jindřichův Hradec
V pondělí 10. prosince naše město svou návštěvou 
poctila paní poslankyně Vlasta Bohdalová. Místosta-
rosta Bohumil Komínek ji srdečně přivítal a pozval ji 
na prohlídku 5. mateřské školy, která je nejmladší ve 
městě. Ve školce si paní poslankyně prohlédla krásné 
nové prostory. Ředitelka školky paní Dušková a Jitka 
Čechová, vedoucí odboru školství ji seznámily s pro-
vozem školky a na samotný závěr si všichni s dětmi 

UDÁLOSTI Z RADNICE
Radní z Velkého Meziříčí přijeli na 
přátelskou návštěvu
Na konci listopadu zavítali do našeho města na přátel-
skou návštěvu radní z Velkého Meziříčí. Vedení měs-
ta Jindřichova Hradce přivítalo návštěvu v refektáři 
Muzea fotografie a moderních obrazových médií, kde 

také došlo k neformální debatě a výměně zkušenos-
tí. Radní z Velkého Meziříčí si prohlédli kapli sv. Maří 
Magdaleny, Dům gobelínů, ale hlavním důvodem 
jejich cesty do našeho města byla prohlídka plavecké-
ho bazénu, který je zajímal především z toho důvodu, 
že o výstavbě bazénu sami uvažují. Další kroky návště-
vy směřovaly do městské sportovní haly a kulturního 
domu Střelnice.

Starosta poděkoval profesionál-
ním hasičům
Ve čtvrtek 29. listopadu se v refektáři Muzea fotografie 
a moderních obrazových médií uskutečnilo slavnostní 
přijetí starostou města vítězů krajské soutěže Hasičské-
ho záchranného sboru Jihočeského kraje v požárním 
sportu 2012, která se konala 15. června 2012 v Tábo-
ře a vítězů krajské soutěže ve vyprošťování zraněných 
osob z havarovaných vozidel 2012, která se konala 

14. září 2012 v Prachaticích. Starosta města Stanislav 
Mrvka hasičům poděkoval za vzornou reprezentaci 
města a projevil velké uznání nad jejich prací.

Pekelné odpoledne a rozsvícení 
stromečku zahájilo advent   
v Jindřichově Hradci
V první adventní neděli odpoledne se Masaryko-
vo náměstí hemžilo hrůzostrašnými čerty, krásný-
mi anděly a štědrými Mikuláši. Při Pekelně zábav-
ném odpoledni si mohly děti zasoutěžit a získat za to 
dárkový balíček, k vidění bylo také opravdové peklo 
a pekelnou atmosféru dokreslila svými známými pís-
ničkami zpěvačka Heidi Janků. V pět hodin zahájila 
svým zpěvem program na náměstí Míru Klára Koz-
lovská a poté následovala pašijová hra v podání Diva-
delního souboru Jablonský. Vánoční atmosféru pod-

Úvodník
Vážení spoluobčané,

vítám vás v novém roce 2013 a přeji vám hlav-

ně hodně zdraví, štěstí spokojenosti a úspěchů 

jak osobních tak pracovních. Na počátku nového 

roku bych si dovolil připomenout některá důležitá 

fakta. Zastupitelstvo města schválilo, že se popla-

tek za komunální odpad nezvýší a zůstane tak ve 

stejné výši 500 korun jako v loňském roce. Dob-

rou zprávu máme také pro nájemce, kteří taktéž 

nebudou v městských bytech v roce 2013 platit 

více. Hospodaření města se na začátku roku 2013 

v době do schválení rozpočtu bude řídit pravi-

dly rozpočtového provizoria. Podle vypracova-

ného harmonogramu by měl být návrh rozpočtu 

předložen zastupitelstvu města na jeho zasedání 

dne 27. února 2013. Plánované největší inves-

tiční akce, které jsou připravované v rámci návr-

hu rozpočtu, jsou například rekonstrukce komu-

nikace Horní Žďár - Dolní Pěna, rekonstrukce 

ulice U Nemocnice, oprava páteřní komunikace 

Otín - Hrutkov 1. etapa, cyklostezka Mlýnská – 

Nežárecká, parkoviště Vajgar u Merkuru, oprava 

dvoupodlažního parkoviště Na Příkopech, rekon-

strukce kanalizace Otín – Bobelovka, dokonče-

ní rekonstrukce 1. nadzemního podlaží objektu 

jezuitské koleje, kompostárna, zateplení mateř-

ské školy Jáchymova a Pod Kasárny. Vážení spo-

luobčané, v letošním roce si naše město připomí-

ná 720 let od doby, kdy se objevila první písemná 

zmínka o Jindřichově Hradci jako o městě. S tím-

to významným výročím bude 

v letošním roce spojeno 

spoustu kulturních i spole-

čenských akcí, tou největší 

budou oslavy 27. července. 

Stanislav Mrvka

starosta města
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pronájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpo-
vědní lhůtou
žadatel uvede záměr využití
veškeré opravy a úpravy si žadatel provede vlast-
ním nákladem
doložení IČ u právnické osoby
doložení rodného čísla a adresy trvalého pobytu 
u fyzické osoby
žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči Měs-
tu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám 
a organizačním složkám, případně jsou závaz-
ky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové 
smlouvy plní

•

•
•

•
•

•

Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec nabízí: 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA 

k prodeji

k pronájmu

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA 

byt č. 24, o velikosti 2 + 1,  66 m2 (8. podlaží), 
v domě čp. 557/III, na sídlišti Vajgar, Jindři-
chův Hradec, včetně spoluvlastnického podí-
lu 11/454 na společných částech budovy a na 
pozemku p. č. 4418/1, obec i k.ú. J. Hradec  
Podmínky:

minimální nabídková cena 655.000,-- Kč
žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči Měs-
tu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám 
a organizačním složkám, případně jsou závaz-
ky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové 
smlouvy plní
kupující uhradí veškeré náklady se smlouvou spo-
jené  
žadatel složí kauci ve výši 5.000,-- Kč, v ter-
mínu pro podání nabídek na účet č. 6015-
0603140379/0800, VS 39, která bude započtena na 
kupní cenu. Pokud zájemce, který o koupi v termí-
nu požádal, kupní smlouvu neuzavře, kauce při-
padne ve prospěch města. Nevybranému žadateli 
bude kauce vrácena
prodávající má právo od smlouvy odstoupit, 
pokud nebudou plněny podmínky smlouvy
v případě nedodržení platebních podmínek má 
prodávající právo účtovat  smluvní pokutu 10.000,-
- Kč, kterou zaplatí kupující do 5 - ti dnů ode dne 
výzvy prodávajícího na účet MěÚ J. Hradec
kupní cena bude uhrazena do 30 - ti dnů od uza-
vření kupní smlouvy, v případě úvěru bude lhůta 
prodloužena

Bližší informace o konkrétních podmínkách 
prodeje mohou zájemci získat na odboru sprá-
vy majetku města, kontaktní osoba – Andrea 
Musilová, tel. 384 351 166 a na www.jh.cz  

objekt 53/V, Na Točně (sídl. Hvězdárna), na 
pozemku p.č. 3521/87, obec i k.ú. Jindřichův 
Hradec, v němž se nachází nebytový prostor 
o výměře 16,3 m2, za těchto podmínek: 

formou nabídkového řízení, obálkovou metodou 
za minimální nabídkovou cenu 600,-Kč/m2/rok 
včetně DPH

•
•

•

•

•

•

•

•

objekt bez čp. na pozemku p.č. 1683/6 zastavě-
ná plocha a nádvoří, o výměře 68 m2, obec i k.ú. 
J. Hradec, jako sklad, za těchto podmínek: 

formou nabídkového řízení, obálkovou meto-
dou za minimální nabídkovou cenu 600,-Kč/
m2/rok včetně DPH
pronájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpo-
vědní lhůtou 
veškeré opravy a údržbu objektu provede žada-
tel vlastním nákladem
žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči 
Městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým 
osobám a organizačním složkám, případně jsou 
závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky 
takové smlouvy plní

Bližší informace mohou zájemci získat na odboru 
správy majetku města, kontaktní osoba – Ladisla-
va Ledvinková, tel. 384 351 164 a na www.jh.cz.

Věra Sedláčková

•

•

•

•

Vážení občané,
Město Jindřichův Hradec zajistilo po dohodě s autorizovanou 
obalovou společností EKO-KOM dalších 30 ks nádob o objemu 
1 100 litrů na posílení kapacity separovaného papíru a plastů. 
Tyto nádoby budou umístěny začátkem měsíce prosince 2012 na 
níže uvedená místa. Původní i tyto nové nádoby slouží výhradně 
pro potřeby obyvatel J. Hradce, místních částí a právnických osob, 
které mají smlouvu uzavřenou přímo s městem.
Ostatní právnické osoby mající smlouvu uzavřenou se svozovou 

společností, si musí zajistit smlouvu na separaci samostatně.
Navíc i občané se dopouští chyb a do nádob ukládají sice správ-
né komodity, ale velkých rozměrů, a tím zaplňují objem a zne-
možňují ostatním ukládat vytříděné obalové složky, na které jsou 
nádoby výhradně určené.
Tyto velkoobjemové kusy papíru a plastů doneste prosím na sběr-
ný dvůr a pomůžete tak využít lépe kapacitu nádob a omezit nepo-
řádek v okolí.
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č.p. PLAST PAPÍR

OD Jednota Masarykovo náměstí 71 1 1

Stará cesta 205 1 1

Vídeňská 169 1 1

Tyršova 620 1 0

Česká 868 1 0

Mládežnická 227 1 0

Sibiřská 383 1 0

Zborovská 415 11

Čsl. legií 55 1 0

sídl. Hvězdárna 40 1 1

Nušlova 68 0 1

sídl. Hvězdárna 56 1 0

Bermanova 163 1 0

sídl. Vajgar 876 1 1

sídl. Vajgar 698 1 1

sídl.Vajgar 575 1 0

sídl.Vajgar 872 1 0

sídl. U nádraží 801 1 0

sídl. U nádraží 786 1 1

Děbolín 40 1 1

Otín 150 1 0

CELKEM 20 10

Ve městě dochází neustále ke krádežím nádob na komunální 
odpad 110 l a malých nádob na separaci o objemu 240 l.  Pro-
to jsme nuceni tyto malé separační nádoby nedoplňovat. Budou 
ve městě přemísťovány a případně nahrazovány kontejnery. Krá-
deže jsou hlášeny Policii ČR a v případě zjištění viníka mu hro-
zí postih. 
Na závěr vám sdělujeme, že v rámci zajištění většího klidu v noč-
ních hodinách, přistoupila společnost AVE na požadavek města 

a svozy odpadů bude provádět do 20.00 hod.
Z tohoto důvodu bude svoz ulic zařazených do odpolední směny 
začínat nově již ve 12.00 hodin.
Ostatní podmínky svozu odpadů se nemění.

Děkujeme všem občanům, kteří dodržují platnou vyhlášku měs-
ta č.3/2008.

František Bulíček

Poplatek za komunální odpad se nezvýší
Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec na svém zasedání 28. listopadu 2012 rozhodlo, že se poplatek za svoz komunálního odpadu 
nezvýší. Sazba poplatku pro fyzickou osobu bude dál ve výši 500 Kč. Novelizace zákona o místních poplatcích přinesla zásadní změny, 
mimo jiné došlo i ke zvýšení horní hranice sazby poplatku. Celková horní hranice sazby poplatku mohla být ve výši tisíc korun. Zastu-
pitelstvo města schválilo návrh obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že sazba poplatku pro fyzickou osobu 
zůstane ve stejné výši 500 Kč jako v předchozích letech.

Karolína Průšová

Změny v silniční motorové dopravě provozované velkými vozidly
Odbor živnostenský a správních činností – obec-
ní živnostenský úřad, upozorňuje všechny držite-
le koncesované živnosti pro provozování silniční 
motorové dopravy pro cizí potřeby prostřednictvím 
velkých vozidel (tj. vozidlo nebo jízdní souprava 
o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, 
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozi-
dlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidi-
če) na legislativní změny, které vyvolaly transforma-
ci tohoto živnostenského oprávnění: Dne 1. června 
2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým 
se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve 
znění pozdějších předpisů, a další související předpi-
sy (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podni-
kání, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunika-
cích, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

komunikacích). Přechodná ustanovení tohoto záko-
na se vztahují na všechny podnikatele, kteří byli 
ke dni 1. 6. 2012 oprávněni k provozování silniční 
motorové dopravy velkými vozidly, bez ohledu na to, 
zda živnost aktivně provozují, či zda mají provozová-
ní živnosti přerušeno. Všichni podnikatelé, kteří byli 
k 1. 6. 2012 oprávněni k provozování silniční moto-
rové dopravy velkými vozidly, musí tudíž do 1 roku 
od nabytí účinnosti zákona č. 119/2012 Sb. požádat 
u obecního živnostenského úřadu o změnu rozsahu 
předmětu podnikání a doložit doklady podle záko-
na č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, a zákona č. 111/1994 Sb., 
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, a to za předpokladu, že hodlají v provozová-
ní živnosti pokračovat. V případě, že podnikatelé, 

Rozmístění plastových nádob 1 100 litrů společnosti EKO-KOM

opět bez ohledu na to, zda mají provozování živ-
nosti přerušeno či nikoli, do 1 roku ode dne naby-
tí účinnosti citovaného zákona (tj. do 31. 5. 2013) 
u obecního živnostenského úřadu nepožádají 
o změnu rozsahu předmětu podnikání a nedoloží 
splnění zákonem stanovených podmínek, živnos-
tenský úřad změní rozhodnutí o udělení konce-
se a omezí rozsah předmětu podnikání na silnič-
ní motorovou dopravu provozovanou malými 
vozidly. Živnostenský úřad proto vyzývá podnika-
tele, kteří hodlají pokračovat v provozování silnič-
ní motorové dopravy velkými vozidly, aby se bez 
zbytečného odkladu na živnostenský úřad dostavili 
a o změnu rozsahu předmětu podnikání (transfor-
maci) požádali. 

Jaroslav Krafka
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Zápis do prvních tříd základních škol zřizovaných Městem Jindřichův Hradec 
pro školní rok 2013/2014
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Jindřichův Hradec, po doho-
dě s řediteli základních škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec, 
oznamuje veřejnosti, že zápis do prvních tříd pro školní rok 2013/2014 

se uskuteční ve všech základních školách v Jindřichově Hradci v úterý 
29. ledna 2013 od 14.00 do 17.30 hodin. K zápisu přineste s  sebou rodný 
list dítěte a občanský průkaz rodiče.

Jitka Čechová

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM 2012 
Nový rok začal v Jindřichově Hradci oslavou a odpálením velkole-
pého ohňostroje v neděli 1. ledna 2012. První jindřichohradeckou 
občankou se stala Kristýnka Strnadová, která se narodila v česko-
budějovické nemocnici přesně na Nový rok. Město nad Vajgarem se 
v termínu od 12. ledna do 15. ledna již po sedmnácté prezentova-
lo na brněnském výstavišti v rámci veletrhu turistických možnos-
tí v regionech Regiontour. Zde byl slavnostně pokřtěn animovaný 
film s názvem Historie Jindřichova Hradce v animační zkratce. 
V neděli 19. února se uskutečnil tradiční masopustní průvod 
s typickým pestrobarevným procesím maškar. 
V polovině března rezignoval na funkci radního i zastupitele Josef 
Nejedlý zvolený za Sdružení Strany zelených a nezávislých kandi-
dátů. Na jeho místo byla členkou Rady města Jindřichův Hradec 
zvolena Sabina Langerová a do Zastupitelstva města Jindřichův 
Hradec jako nová členka Zuzana Rybáková. 
V neděli 1. dubna se uskutečnilo slavnostní otevření Domu gobe-
línů, kulturních tradic a řemesel. V úterý 3. dubna poctila svou 
návštěvou naše město Bankovní rada České národní banky v čele 
s guvernérem Miroslavem Singerem. V pondělí 30. dubna se popr-
vé uskutečnila zábavná akce pro děti spojená se symbolickým 
pálením čarodějnic. Akce se shledala s velkým úspěchem u dětí 
i dospělých. 
V pátek 4. května se v Jindřichově Hradci uskutečnil lampióno-
vý průvod městem, v úterý 8. května jsme si připomněli 67. výročí 
ukončení druhé světové války a u příležitosti Světového dne Čer-
veného kříže se v ten samý den uskutečnila akce pro děti, mládež 
i dospělé s názvem POMOZ POMOCT. V pátek 11. května se slav-
nostně otevřely zrekonstruované prostory sloužící jindřichohra-
decké městské policii a krizovému řízení, které se nacházejí z druhé 
strany budovy Kaštánku. Za velkého zájmu veřejnosti se v sobotu 
19. května konal další ročník cyklistické akce Přes kopec na Hra-
dec aneb Jindřichohradecký pedál, které se zúčastnilo 564 nadšen-
ců. V rámci této akce bylo v Dolním Skrýchově otevřeno zbrusu 
nové dětské hřiště. Žáci prvního stupně všech jindřichohradeckých 
základních škol se zúčastnili organizované akce v podobě dětského 
branného dne, který byl uspořádán ve čtvrtek 31. května. 
V sobotu 9. června oslavila trať Veselí nad Lužnicí - Jihlava 125 let.  
V sobotu 16. června oslavil Jindřichův Hradec Den města. V pátek 
22. června se uskutečnil Závěrečný koncert 44. ročníku Jihočeské-
ho festivalu Concertino Praga 2012 v Rytířském sále Státního hra-
du a zámku v Jindřichově Hradci. Poslední červnové pondělí se na 
starobylé radnici v obřadní síni uskutečnilo slavnostní přijetí žáků 
jindřichohradeckých základních škol u příležitosti ocenění jejich 
vynikajících výsledků ve vzdělávání a reprezentaci města v rámci 
mimoškolní činnosti. Dne 21. června oslavila své významné život-

ní jubileum spisovatelka, básnířka, scenáristka, autorka knih pro 
děti a mládež Markéta Zinnerová žijící se svým manželem v Jindři-
chově Hradci. V sobotu 23. června se na nádvoří Národního muzea 
fotografie uskutečnila za přítomnosti kanadské velvyslankyně Vale-
rie Raymond, předsedy Senátu PČR Milana Štěcha, hejtmana Jiho-
českého kraje Jiřího Zimoly vernisáž 10 výstav, které byly připra-
veny k 10. výročí založení Národního muzea fotografie.  V pátek 
29. června se v refektáři Národního muzea fotografie uskutečnilo 
slavnostní rozloučení s jindřichohradeckým proboštem Václavem 
Habartem spojené s udělením pamětní medaile města Jindřichův 
Hradec, jako zvláštní projev úcty a poděkování za dlouholeté půso-
bení v Jindřichově Hradci. V sobotu 30. června se na louce při řece 
Nežárce v Dolním Skrýchově uskutečnila soutěž v požárním útoku 
„O pohár starosty města Jindřichův Hradec“. 
Ve středu 18. července 2012 poctil svou návštěvou jindřichohra-
deckou radnici čtyřiačtyřicetiletý italský poutník Gianluca Ratta 
se svou věrnou společnicí fenkou Shirou. V sobotu 28. července 
odpoledne se obyvatelům a návštěvníkům města podařilo vytvořit 
na náměstí Míru největší živou pětilistou růži. Komisař z Agentu-
ry Dobrý den potvrdil ustanovení nového českého rekordu, který 
vznikl za účasti 487 dobrovolníků. 
V úterý 14. srpna odpoledne poděkoval starosta města Stani-
slav Mrvka v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových 
médií třem členům jindřichohradeckého fotbalového klubu, kteří 
24. června v Chlumu u Třeboně výrazně přispěli k záchraně mla-
dého lidského života. V sobotu 25. rpna se uskutečnilo již podeva-
tenácté setkání válečných a poválečných letců v Jindřichově Hradci 
pořádané u příležitosti 68. výročí letecké bitvy nad Jindřichohra-
deckem. V sobotu 25. srpna se na nádvoří Státního hradu a zámku 
Jindřichův Hradec hrála Bizetova Carmen. 
Stejně jako každý rok se město rozloučilo 1. září s prázdninami 
veselou akcí Město dětem aneb z pohádky do pohádky. Od 1. září 
se městské společnosti Sportrelax a MIHOS sloučily do jedné spo-
lečnosti, která nese název Služby města Jindřichův Hradec, s. r. o. 
V neděli 9. září bylo naše město centrem mezinárodního etapové-
ho závodu v silniční cyklistice s názvem Okolo jižních Čech a od 
pondělí 10. září mohou pacienti Nemocnice Jindřichův Hradec 
využívat služeb nové lékárny přímo v areálu nemocnice. Od pát-
ku 28. září do neděle 30. září se v Jindřichově Hradci konaly již 
18. Slavnosti Adama Michny z Ottradovic. 
Ve čtvrtek 4. října byla vyznačena před železničním přejezdem 
u jatek optická psychologická brzda trychtýřová. Městská knihov-
na slavila 120 let od svého založení; k této příležitosti vydala sbor-
ník, který byl ve čtvrtek 4. října slavnostně pokřtěn. V sobotu 6. 
října se obyvatelé, ale i návštěvníci Jindřichova Hradce oficiál-

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
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MĚSTSKÁ POLICIE

ně rozloučili s letošní turistickou sezónou tradiční cyklistickou 
vyjížďkou Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál. 
V neděli 28. října jsme si pietními akcemi připomněli 94. výro-
čí vzniku samostatného československého státu. Koncem října 
se v Jindřichově Hradci uskutečnilo výjezdní zasedání ředitelů 
základních a mateřských škol. 
V pondělí 5. listopadu se uskutečnilo slavnostní otevření nového 
dětského hřiště na sídlišti Hvězdárna. Ve středu 7. listopadu byla 
v kinosále kulturního domu Střelnice představena Komplexní kon-
cepce dopravní obslužnosti města Jindřichův Hradec, která byla 
zpracovaná v rámci projektu Města v rozletu. V pondělí 19. listopa-
du se v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií 
sešli městští policisté, aby si připomněli 20. výročí zřízení Městské 
policie v Jindřichově Hradci. V úterý 20. listopadu se v dopoled-
ních hodinách konalo slavnostní otevření nově vybudované cyklis-
tické stezky Děbolín – sv. Barbora. V pondělí 26. listopadu Služby 
města Jindřichův Hradec instalovaly na náměstí Míru osmimet-

rový stříbrný smrk od manželů Jantačových z Horní Pěny a v ten 
samý den zavítali do našeho města na přátelskou návštěvu radní 
z Velkého Meziříčí. Ve čtvrtek 29. listopadu se v refektáři Muzea 
fotografie a moderních obrazových médií uskutečnilo slavnostní 
přijetí starostou města vítězů krajské soutěže Hasičského záchran-
ného sboru Jihočeského kraje. 
V neděli 2. prosince zahájily Advent hned dvě akce a to Pekelně 
zábavné odpoledne a rozsvícení vánočního stromečku. O víkendu 
8. a 9. prosince se uskutečnily tradiční vánoční trhy v centru města 
a na Státním hradu a zámku. V pondělí 10. prosince poctila svou 
návštěvou naše město poslankyně Vlasta Bohdalová, která si mimo 
jiné prohlédla 5. mateřskou školu. Závěr roku 2012 byl bohatý na 
adventní koncerty, vánoční zpívání a další akce, které svou temati-
kou dokreslily vánoční atmosféru a přechod do nového roku 2013.

Karolína Průšová

Výpis z událostí 
Jako v předchozích letech i letos ve středu 5. prosince posílili strážníci 
odpolední a večerní výkon služby. V rámci pochůzkové činnosti  pro-
věřovali, zda se nedostala do rukou nezletilých a mladistvých zábavná 
pyrotechnika, se kterou mohou manipulovat až  osoby starší osmnác-
ti let. Hlídky strážníků tak byly vysílány do míst, kde v minulých letech  
výrostci odpalovali petardy v blízkosti procházejících osob nebo je házeli 
pod kola jedoucím vozidlům, do uzavřených kontejnerů a odpadkových 
košů, do  blízkosti kolem procházejí-
cích maminek s kočárky, či k lidem 
venčící psy. 
V uplynulém měsíci předávali stráž-
níci policistům dva případy podezře-
ní z užívání zakázaných návykových 
látek. V prvním případě oko kame-
ry a místní znalost strážníků pomoh-
la k dohledání dvacetiletého mladíka 
z Jindřichova Hradce, který za pomo-
ci trubičky nasával zakázanou látku 
do nosu.  Ve druhém případě přistihli  
dvě slečny  ve věku 14 a 18 let. Kontro-
le jejich  totožnosti a následnému pře-
vozu na policejní služebnu předcháze-
lo důvodné podezření z přechovávání 
a užívání látky omamné či psychotrop-
ní,  kterou si osmnáctiletá slečna za asistence nezletilé dívky nasypala na 
připravenou podložku a  za použití trubičky si ji aplikovala do dutiny úst-
ní.  Strážníci obě dívky eskortovali na policejní služebnu. 
Osm igelitových pytlů  naplněných  páskami a obalovou fólií (do které 
se balí palety se střešní krytinou) díky lidské pohodlnosti  neskončilo na 
městské skládce na Fedrpuši, ale na lesní cestě přibližně v půli cesty mezi 
Políknem a Jindřichovým Hradcem.  Strážníci se na základě provedeného 
šetření postupně propracovali  až ke koncovému odběrateli, resp.  pokrý-

vači, kterému byly palety se střešní krytinou dodány.  Poté, co se strážník 
přesvědčil, že  na základě uložené výzvy byla skládka odstraněna, vyřešil  
spáchaný přestupek pokutou.
Na podivínské chování  šestatřicetiletého muže ze Žirovnice byli upozor-
něni strážníci ve čtvrtek 6. prosince, krátce před jednadvacátou hodinou 
večerní. Poté, co  muž vypil objednané alko i nealkoholické nápoje, začal 
se procházet po restauraci, vše si pečlivě prohlížet  a přitom obsluhují-

címu personálu tvrdil, že nemá peníze 
na zaplacení útraty. Strážníci zjistili jeho 
totožnost a po poučení ho propustili. 
Následujícího dne si přítomnost stráž-
níků vyžádali pracovníci České Spoři-
telny, kteří žádali o vykázání prapodiv-
ného muže z banky. Strážníci dlužníka 
naložili do vozidla a převezli do restau-
race k zaplacení jeho dosud neuhraze-
né útraty. Poté jej dopravili na služeb-
nu MěPo, aby s ním přestupek spáchaný 
předchozí noci vyřešili a předali mu 
batoh, který při své spanilé noční jízdě 
ponechal svému osudu  v Družstevní uli-
ci ve Zbuzanech. Co bylo příčinou jeho 
podivínského chování, se jim ale zjistit 
nepodařilo. Další telefonické oznámení 

přijali ještě téhož dne  krátce před osmnáctou hodinou, kdy v drogerii 
v centru města  nakoupil zboží v hodnotě dvou tisíc korun s tím, že zapla-
cené zboží ponechal v prodejně. Strážníci jej zastihli v pěší zóně v ulici 
Panské, kde seděl na lavičce a na kolemjdoucí hulákal cosi nesrozumitel-
ného. Strážníci podnapilého muže naložili do služebního vozidla a pře-
vezli do penzionu, kde byl ubytován.  

Luboš Müller
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Začátkem prosince zahájila Policie ČR preventivně informační 
kampaň „Obezřetnost se vyplatí“, která je zaměřena na kapesní 
krádeže.   
Ke kapesním krádežím dochází každodenně, a to zejména v mís-
tech, kde se pohybuje větší množství osob, tedy nejen v nákup-
ních centrech, ale i v prostředcích městské hromadné dopravy, na 
sportovních a kulturních akcích apod.
Jindřichohradečtí policisté 
varují: Neusnadňujte kapsá-
řům práci! Dávejte si pozor na 
kapsáře a mějte své věci neu-
stále pod kontrolou! Vyhne-
te se tak nepříjemným zjiště-
ním, stresům a zbytečnému 
vyřizování spojeného s odci-
zením dokladů, platebních 
karet, mobilních telefonů 
apod.

Co dělat, stanete-li se svědkem kapesní krádeže:
Pokud kapsáře uvidíte v obchodě či dopravním prostředku, upo-
zorněte na něj ostrahu, prodavače či řidiče. 
Stanete-li se svědky kapesní krádeže, poškozeného varujte. 
Nelze-li jednání pachatele překazit, oznamte událost co nejrych-
leji Policii ČR, např. na linku tísňového volání 158. Každý svědek 
může svým včasným telefonátem přispět k dopadení pachatele, 
a to zejména jeho popisem, určením směru útěku nebo upřesně-
ním průběhu události. 
Rozhodnete-li se pachatele zadržet sami, buďte velmi opatr-
ní. Pachatelé mohou být agresivní a nebezpeční. Ochrana života 
a zdraví má vždy přednost před majetkovou újmou. 

Stanete-li se přesto obětí kapesního zloděje:
V případě odcizení financí, platební karty, dokladů, mobilního 
telefonu se neprodleně obraťte na Policii ČR. 
V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně svoji 
banku a platební kartu zablokujte. 
V případě odcizení mobilního telefonu kontaktujte svého operá-
tora a zablokujte SIM kartu. 
Upamatujte si co nejpřesněji, kde ke krádeži došlo, popř. popis 
pachatele či pachatelů. 
Ohlášením krádeží dokladů zamezíte případným dalším nepří-
jemnostem se zneužitím dokladů. 

Hana Millerová

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Senioři, pozor na falešné zaměstnance vodáren, 
plynáren a elektráren!!!
V prosinci využil zatím neznámý pachatel smyšlené legendy 
o navrácení přeplatku za vyúčtování vody v ulici Českosloven-
ských legií v Jindřichově Hradci a vloudil se do obydlí osmdesá-
tileté seniorky. Zde poškozené odcizil finanční úspory a to nej-
méně 40 000 korun v hotovosti a spokojen se svým lupem odešel 
neznámo kam. Po totožnosti neznámého zloděje usilovně pátrají 
jindřichohradečtí kriminalisté i policisté z obvodního oddělení 
v Jindřichově Hradci. 
Jindřichohradečtí policisté opětovně varují starší občany, kteří 
se stávají častými oběťmi pachatelů, aby byli ostražití a opatrní. 
Aby nedůvěřovali cizím lidem, kteří je osloví na ulici, nesedali 
s nikým do vozidla, nikoho cizího do bytu nepouštěli, nikomu nic 
nepodepisovali a nikomu peníze nepůjčovali a nesměňovali. Pod-
vodníci jsou stále úspěšní s ohranými historkami. Vždy se najde 
někdo, kdo jim uvěří.
 
Zároveň žádáme spoluobčany „mladšího“ věku či střední gene-

race, buďte všímaví ke svému okolí, pokud 
uvidíte podezřelé cizí osoby ve 

vašem okolí či vozidlo, 
kterým přijely, pokus-
te se zapamatovat, jak 
osoba vypadá či SPZ 
vozu, kterým osádka 
přijela. Svou výpovědí 
můžete výraznou měrou 
pomoci kriminalistům 
při sestavování portré-
tu případného pachate-
le tzv. identikitu, čehož 
senioři, bohužel, schopni 
nejsou. Rovněž  poučte 

své maminky a tatínky, aby byli ostraži-
tí a nikoho cizího si domů nepouštěli. Na 
žádnou legendu  typu vrácení přeplatku 
za elektřinu či vodu nebo obdržení výhry 

aby senioři nereflektovali, neboť vždy nejpr-
ve přijde do schránky složenka a poté peníze obdrží 

zpravidla na poště.
 
V případě výskytu či pohybu podezřelých osob informujte nepro-
dleně policii na lince 158!  Neváhejte využít tísňovou linku, neboť 
svým oznámením ochráníte nejen svůj majetek, ale i majetek dru-
hých!

 Hana Millerová

POLICIE ČR
Policisté přednášeli žákům základní školy v Deštné

Primární preventistka OOP J.Hradec pprap.
Nikola Houdková společně s kolegou nprap. 
Romanem Bulantem navštívili v rámci preventiv-
ních přednáškových bloků  základní školu v obci 
Deštná. Všichni žáci prvního stupně vyslechli  od 
policistů  přednášku na téma bezpečná cesta do 
školy, bezpečnost  v dopravě, ale i  nebezpečí, kte-
ré hrozí při kontaktu s cizími  osobami. V závěru 

Obezřetnost se vyplatí!  

nprap. Bulant předvedl dětem mladšího školního 
věku výzbroj a výstroj policisty obvodního oddě-
lení. Poté policisté s  žáky druhého stupně pobe-
sedovali na témata drogy, omamné a psychotrop-
ní látky. Pohovořili o trestním řízení ve věcech 
nezletilých a mládeže  či  o majetkové  krimina-
litě a  sprejerství. 

Hana Millerová

Prevence:   
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     Datum   Datum
     narození  úmrtí

Projevujeme úctu zemřelým

Jméno, příjmení, bydliště
Od 12. 11. 2012 do 3. 12. 2012 nás opustili: 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Adolf KOLANDA, Jindřichův Hradec 12. 7. 1945 12. 11. 2012
Jaroslav BROŽ, Jindřichův Hradec 3. 4. 1964 12. 11. 2012
Antonie SENAROVÁ, Rodvínov 14. 1. 1910 13. 11. 2012
Hana KRČMÁROVÁ, Jindřichův Hradec 13. 5. 1940 14. 11. 2012
Vlasta HÁLOVÁ, Nová Bystřice 25. 11. 1929 14. 11. 2012
Jan FITZ, Radouňka 2. 7. 1948 17. 11. 2012
Jozef HANEY, Vlčice 10. 7. 1929 24. 11. 2012
Marie HANZALOVÁ, Jindřichův Hradec 29. 5. 1924 26. 11. 2012
Jiří KŘENEK, Stráž nad Nežárkou 18. 7. 1926 27. 11. 2012
Vlastimil JINDRA, Kostelní Radouň 14. 3. 1954 27. 11. 2012
Vlasta SMRČKOVÁ, Jindřichův Hradec 29. 5. 1931 28. 11. 2012
Karel PICEK, Lodhéřov 28. 6. 1981 3. 12. 2012

Přivítali jsme nové občánky

V pátek 7. prosince 2012 se uskutečnilo v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií vítání občánků místostarostou Pav-
lem Vejvarem. Přivítány byly tyto děti: Blažek Nicolas, Cirhanová Natálie, Čápová Barbora, Jelínková Anna, Ježková Irena, Klobás Kryštof, 
Kutner Matyáš, Markvartová Viktorie, Sáblíková Michaela, Smetana Vladimír a Šišková Tereza.

Karolína Průšová, Foto: Milan Soldán

Tři králové
 
Začátkem měsíce ledna máme svátek Zjevení Páně, kterému se lidově 
říká Tři králové. Byli to mudrci, kteří přišli od Východu a ptali se v Jeru-
zalémě, kde je právě narozený král, jehož hvězdu uviděli, a která je při-
vedla až sem. Když se dověděli, že se tak má stát podle proroctví v Bet-
lémě, došli až tam, klaněli se Dítěti a obětovali mu dary: zlato, kadidlo 
a myrhu. V Evangeliu nejsou uvedena jejich jména, podle středověké 
tradice jsou nazváni: Kašpar, Melichar a Baltazar. Při cestě zpátky se 
vyhnuli Herodovi, aby mu nic neprozradili; věděli, že chce Dítě ze žár-
livosti zabít. Ten však, když viděl, jak ho mudrci oklamali, dal povraždit 
všechny chlapce v Betlémě do věků dvou roků. Mudrci se stali symbo-
lem Vánoc. Obrazy Narození Ježíše Krista znázorňují často klanění se 
Tří králů Dítěti, které buď leží v jesličkách, nebo na rukou Panny Marie. 
Nemůže chybět ani Betlémská hvězda, která bývá ztotožňována s kome-
tou, a říká všem učeným světa, aby se i přes svoji obrovskou moud-
rost a vzdělání přece jen sklonili před pokorou Božího Dítěte. Také dary 
mudrců, které obětovali, jsou v mnohém symbolické. Mudrci Ježíši obě-
tovali zlato - jako králi, kadidlo zase představuje symbol božství, a myr-

ha, olej, kterým se pomazávali zemřelí - symbol smrti a zároveň i nesmr-
telnosti. Dary mudrců nám však říkají daleko více, staly se v mnohých 
krajinách světa symbolem Vánoc, kdy především dětem chceme udělat 
radost z toho, co naleznou pod vánočním stromkem. A přestože se děti 
později dozví, že dárky nenosí Ježíšek, ale rodiče, každý ví, že symboli-
zují událost, která se stala před více než 2000 roky. Neboť tím největším 
darem, který každý člověk dostal, je právě to Dítě samotné. Dítě, které 
přišlo z nebe na svět, aby nás vykoupilo. Samo toto Dítě se narodilo ve 
stáji v Betlémě, v chudobě, Král a Bůh, který přišel, ne aby bral a vládnul, 
ale aby dával a sloužil. Až v lednu potkáte na ulici Tří krále, kteří dělají 
charitní sbírku pro potřebné a píšou na dveře domu K+M+B, vzpomeň-
te si na ty Tři krále, kteří přišli do Betléma. A pokud také Vám napíšou 
nad dveře známý kryptogram, těšte se. Znamená dvojí: „Kristus Mansi-
onem Benedicat - Kristus dům žehná“. Anebo také poetičtěji: „Byli jsme 
zde a o tom zázračném Dítěti jsme vám pověděli, i jeho požehnání vám 
přinesli, my tři králové, Kašpar + Melichar + Baltazar.“

P. Jiří Špiřík
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POHLEDY DO HISTORIE

Absolvent jindřichohradeckého gymnázia byl oceněn   

prezidentem České republiky
Miroslav Šťastný byl studentem jindřichohradeckého Gymnázia Vítězsla-
va Nováka v letech 1946 – 51. Vynikal v matematice a deskriptivní geo-
metrii, z obou předmětů také maturoval a jejich dobrá znalost z gymnázia 
byla základem jeho pozdější úspěšné práce. V té době byla výuka matema-
tiky a deskriptivmí geometrie zásluhou profesora Antonína Lerla na vyso-
ké úrovni, což se projevilo při přijímacích zkouškách na vysokých školách 
technického zaměření. Prof. Miroslav Šťastný je mezinárodně uznávaný 
odborník v oblasti parních turbín a turbostrojů. Ve svém oboru působí 
jako profesor na ČVUT a Západočeské univerzitě v Plzni. Významnou 
měrou se podílel na vývoji parních turbín včetně turbín pro jaderné elek-
trárny. Za vyřešení problému vysokofrekvenčních vibrací vysokotlakého 
potrubí a regulačních ventilů parní turbíny JE Temelín získal v roce 2008 
ocenění Česká hlava. Je držitelem 12 českých a dvou evropských patentů 
a autorem mnoha odborných publikací. Je pozoruhodné a naprosto ojedi-
nělé, že byl vybrán pro ocenění návrh řadového občana. Prezident dostává 
návrhy vesměs od institucí, např. v letošním roce to bylo v 59 případech. 

Návrh na ocenění prof. Šťastné-
ho podal prezidentské kancelá-
ři Jindřich Malšínský, spisovatel 
z jižních Čech, spolužák z GVN 
v Jindřichově Hradci. To překva-
pilo i pana prezidenta Václava 
Klause, který se o tom s porozu-
měním zmínil při rozhovoru po 
slavnostním aktu na Hradě. I tato 
skutečnost podtrhuje význam 
ocenění prof. Šťastného medailí 
o zásluhy o stát v oblasti vědy, kterou získal v říjnu loňského roku. Vedení 
GVN v Jindřichově Hradci jistě využije této skutečnosti k propagaci ústa-
vu i mezi studenty, pokud již tak neučinilo při zaslaném blahopřání.

Jindřich Malšínský

                                                                                                               

Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Lednové zprávy v Ohlase od Nežárky se především v počátečních číslech vracely k prosincovým událostem a akcím. Tradičně se objevovaly zprávy o dobročinných 
akcích spojených s časem Vánoc a poděkování charitativních organizací za nadílku a dárky jejich svěřencům. Nechyběly samozřejmě informace o oslavách konce 
kalendářního roku. Ohlas od Nežárky již tradičně přinášel pozvání na řadu zimních společenských událostí, jako byly plesy, maškarní bály a podobně. Doplňovaly je 
půvabné reklamy Landfrasovy tiskárny, které inzerovaly tisk pozvánek na plesy a tanečních pořádků. Tehdejší ekonomická a politická situace v rakouském mocnářství 
v době před první světovou válkou se v této sou- vislosti odrazila v menších zprávách o malé náv-
štěvě plesů nebo přímo jejich rušení. Výjimku tvo- řily akce národní a české, jako byly například dět-
ský ples pořádaný Národní jednotou pošumav- skou nebo ples pořádaný Národní besedou ve 
prospěch Ústřední matice školské. Aktuální infor- mace se týkaly také valných hromad a výročních 
schůzí různých zájmových, společenských a poli- tických organizací působících v našem městě. 

3. ledna 1913
Díkůvzdání
Učitelky zdejší městské opatrovny vyslovují vře-
lé díky za vydatnou pomoc při upravování nadí-
lek a strojení stromku vánočního. Za ochotné 
a bezplatné uveřejňování všech zpráv městské 
opatrovny se týkajících, vyslovuje správa redak-
ci tohoto listu nejuctivější díky a prosí o další 
vzácnou přízeň.

Na dobytčí trh v J. Hradci
odbývaný v úterý dne 31. prosince 1912, při-
hnáno bylo: 322 kusů velkého, 10 kusů malého 
hovězího dobytka a 71 koní. Platilo se za 1 kg ži-
vé váhy 94 a 90 hal. Obchod byl čilý. 

Vyhláška
Aby zamezeno bylo toulání osob z ohledu na veřej-
nou bezpečnost a mravnost závadných ustanoveno 
dle § 35. zákona daného dne 16. dubna 1864 toto 
usnesení výboru ze dne 30. prosince 1870. Kdo 
maškarou vyjíti chce, musí býti opatřen lístkem, 
který každé spolehlivé osobě vydá městský policej-
ní úřad za 40 hal. k ústavu chudých. Tímto lístkem 
musí se vykázati, když zřízenec bezpečnosti k tomu 
vyzve. Přestupky těchto ustanovení stíhány budou 
dle zákona výše uvedeného. V J. Hradci, dne 2. led-
na 1913. Starostův náměstek Ig. Solpera. 
Krach+ Mor+ Bída
hrozí letos celé Evropě, budou-li některé velmo-
ci mermomocí zachraňovati turka. Proto je nut-
no, aby se každý zaopatřil na ty zlé časy a před-
platil si raději „Humory“ na celý rok. Bude mít 
za K 15,20 (i s pošt.) tak mnoho veselého čtení 
a tolik pestrých obrázků černých i barevných, že 
budete po celý rok aspoň v dobré náladě. 

10. ledna 1913
Akademická Sylvestrovská zábava 
na Střelnici
Již dlouho postrádáno bylo v činnosti akademi-
ků onoho druhu zábav, jež bývaly kdysi něčím, 
nač těšil se kde kdo, dostaveníčkem všech, kteří 
toužili po ušlechtilé zábavě. Až letošní Sylves-

trovská zábava dostoupila zase svého bývalého 
vzoru, ne-li jej i předčila. Program zahájil známý 
náš virtuos p. Šetka houslovým solem, předne-
seným s obvyklým u něho procítěním a vyspě-
lou technikou. Následovala komická opera... 
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…abychom nezapomněli                           Pamětní deska Jana Muka
Již přes třicet let vítá návštěvníky jindřichohra-
deckého muzea pamětní deska, umístěná na 
průčelí bývalého jezuitského semináře vpravo 
vedle vchodu. Nachází se na ní jméno nepo-
chybně nejvýznamnější osobnosti jindřichohra-
decké historiografie a kulturního i společenské-
ho života minulého století, PhDr. Jana Muka. 
Jan Muk se narodil v Jindřichově Hradci 6. ledna 
1901. Po absolvování zdejšího gymnázia v roce 
1920 studoval dějepis a zeměpis na filosofické 
fakultě Univerzity Karlovy, v roce 1925 absolvo-
val a o rok později získal doktorát filosofie. Svou 

disertační prací O vědomí české šlechty pobělohorské si získal renomé jako historik. 
Rok učil na Slovensku, od září 1927 trvale působil v rodném městě jako profesor na 
gymnáziu. Kromě dlouholeté pedagogické činnosti se v Jindřichově Hradci aktiv-
ně účastnil práce Městského osvětového sboru, stal se jedním 
ze zakladatelů spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce, kde 
působil zpočátku ve funkci jednatele, několik desetiletí pak stál 
v jeho čele. Aktivně se účastnil práce Městského osvětového sbo-
ru, významné je jeho působení v roli správce městského archi-
vu, kronikáře města Jindřichova Hradce, obětavě a důsledně se 
rovněž věnoval poslání konzervátora památkové péče. Po smrti 
Viléma Landfrase se stal redaktorem místního týdeníku Ohlas 

od Nežárky, redigoval vydání sedmi-
svazkových Dějin města Jindřichova 
Hradce od Františka Teplého, k nimž 
sestavil rejstříky. Angažoval se také 
politicky, nejprve ve straně národně 
demokratické, krátce v Národní jed-
notě a Národním souručenství a po 
válce ve straně socialistické. Snad 
největší pozornost a nejvíce času 
však – kromě pedagogického půso-
bení – věnoval jindřichohradeckému muzeu. V roce 1928 se stal jednatelem kura-
toria muzea, v srpnu 1934 byl pak zvolen jeho správcem a později byl jmenován 
jeho ředitelem, do roku 1974 v něm působil jako vědecký pracovník. Jeho odborný 
zájem se soustředil na regionální dějiny v celé jejich šíři, zabýval se politickým, kul-
turním, hospodářským i sociálním vývojem města a regionu. Mukova bibliografie 

čítá téměř tisíc studií, článků a dalších příspěvků do odborné-
ho tisku i novin a časopisů. Za dobu svého působení v muzeu 
připravil na čtyři sta výstav a výstavek, proslovil stovky předná-
šek a jako erudovaný regionální historik zodpověděl badatelům 
stovky, ba spíše tisíce dotazů. PhDr. Jan Muk odešel uprostřed 
práce 20. května 1980. O rok později, ve středu 20. května 1981, 
mu byla na průčelí muzea odhalena pamětní deska.

František Fürbach

Posluchačstvo nevycházelo ze smíchu a neutu-
chající potlesk ku konci byl zaslouženou odmě-
nou účinkujících operních pěvců. Následova-
la produkce rychlomalíře, pak řada solových 
výstupů a konečně program zakončen spiritis-
tickou seancí, jejíž tajemnost zvýšila i městská 
elektrárna, shasnuvší o půlnoci světlo. 

Dětský ples
K  neděli dne 12. t.m. upínají se dnes s toužebnos-
tí mysli mládeže zdejší, neboť v ten den otevřou 
se dvorany Střelnice k dětskému plesu, jenž bude 
uspořádán péčí spanilomyslných dam místního 
odboru Národní jednoty Pošumavské.... ani pro 
dospělé nebude ples dětský bez půvabu, nehledíc 
ani k tomu, že je to po dlouhých letech opět prv-
ní pokus o podobnou zábavu v našem městě. Jis-

tě jen s chválou nutno se vysloviti o šlechetném 
úmyslu našich dam, které chtějí připraviti mlá-
deži několik chvil opravdového blaha a rozkoše 
a při tom pamatují na vznešené účely národní. 

Upozornění pro pány činovníky
včetně jednatelů spolků. Dle nařízení místo-
držitelského jsou povinny veškeré spolky před-
kládati během měsíce ledna každého roku své-
mu příslušnému c.k okr. hejtmanství spolkový 
výkaz o stavu a počtu členstva. Potřebný tisko-
pis k tomuto včasnému oznámení jakož i veške-
ré jiné spolkové tiskopisy lze obdržeti u fy. A. 
Landfras Syn v J. Hradci. 

Znamení doby
Návštěva dosud pořádaných plesů – akade-
mického a číšnického – byla velice slabou, což 
zaviňuje všeobecná tíseň peněžní, kdy každé ve 
všem uskrovniti se musí, by jen to nejpotřeb-
nější k žití koupiti si mohl. - U obce třeboňské 
obsazuje se místo účetního praktikanta, o které 
uchází se 123 studovaných mladých lidí!

Odříkání plesů
Den co den dočítáme se v denních listech, že 
v mnohých městech pro letošek upuštěno bylo od 
pořádání větších nákladných plesů z ohledu na 
finanční tíseň všude se jevící. Známka blahobytu.

24. ledna 1913
Členská schůze
místní organisace nár. strany svobodomyslné 
konaná dne 20. t.m. v sále hotelu Kasper navští-
vena byla hojným počtem členstva. 

Valná hromada
dam odboru Národní jednoty pošumavské koná 
se ve středu dne 29. t.m. o 5 hod. odpol. v míst-
nostech Měšťanské besedy.

Uzavření škol
Ježto spalničky a příušnice stále více se rozmá-
haly, jak na školách dívčích, tak na chlapeckých, 
bylo nařízeno veškeré školy obecné i měšťanské, 
chlapecké i dívčí, uzavříti. A sice dívčí od 20. do 
29. t.m., chlapecké pak do 30 t.m. včetně.

Ohlasy od Nežárky a další regionální tituly 
můžete studovat v knihovně jindřichohradeckého 
muzea. Badatelna je umístěna v budově minorit-
ského kláštera 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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Dne 1. 12. 2012 proběhl trh nejen chráněných dílen ve prospěch lidí s mentálním 
postižením, které připravilo občanské sdružení PROUTEK již pojedenácté. Slu-
nečné, lehce mrazivé počasí předpovídalo, že „Otevřený dvůr“ v Plasné u Karda-
šovy Řečice proběhne v příjemné předvánoční atmosféře, a to se splnilo. Lidé byli 
usměvaví a nakupovali řemeslné výrobky a občerstvení u 27 stánků, potkávali 
se s přáteli a známými a sledovali doprovodný program nebo předvádění řeme-
sel. Program tradičně otevřel Machův žesťový kvartet z Kardašovy Řečice vánoč-
ními koledami, dále zahrály děti z umělecké školy YAMAHA na flétny a kláve-
sy. Vokální soubor X-TET přidal vánoční písně, loutkové divadlo JÁ TO JSEM 
pobavilo děti i dospělé Vánočním příběhem a dětský soubor NOVA DOMUS 
pak živým betlémem s koledami. Tradiční tečku za krásně prožitým dnem 
vybubnoval dětský soubor HAKUNA MATATA. Děti si v tvořeníčku vyráběly 
ovečku z pravé ovčí vlny, na stromeček přidávaly přáníčka pro Ježíška a okukova-
ly dřevěný betlém nebo živé ovečky v zahradě statku. „Jedná se o naši nejoblíbe-
nější akci. Už proto, že v tomto předvánočním čase jsou si lidé blíž a dokážou naši 
pečlivou přípravu a atmosféru „Otevřeného dvora“ ocenit.  Moc nás těší, že v té-

to složité době, kdy si lidé hodně rozmýšlí, za co svoje peníze utratí, byl výtěžek 
v historii nejvyšší. Velmi si toho vážíme, návštěvníkům děkujeme a přejeme krás-
ný adventní čas,“ řekla nám ředitelka Proutku Kamila Tomšíková. Vybraná částka 
48.358,- Kč bude využita na provoz chráněných bydlení a chráněné dílny občan-
ského sdružení Proutek.

O Proutku
Občanské sdružení Proutek založené v roce 2000 podporuje integraci lidí s men-
tálním postižením do běžné společnosti. Od roku 2004 provozuje na statku 
v Plasné u Kardašovy Řečice chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením 
s kapacitou 5 míst. V létě roku 2006 zde zahájila činnost chráněná dílna, která 
nabízí pracovní místa klientům nejen z chráněného bydlení, ale i lidem s mentál-
ním postižením, kteří přichází z rodin či jiných zařízení.  Od roku 2008 provozuje 
sdružení chráněné bydlení v Jindřichově Hradci pro dalších 6 klientů v paneláko-
vých bytech. V roce 2010 bylo rozšířeno chráněné bydlení v J. Hradci o dalších 6 
míst v roce 2012 připravuje pro další 3 klienty bydlení v Kardašově Řečici. 

Helena Krahulíková

ledne na hudebním oddělení. Vedoucí služeb a pracovnice hudebního oddělení paní 
Pavlišová připravila tématický poslech vánočních písniček a mluveného slova. Náv-
štěvníci se v krásné předvánoční atmosféře a při rozsvíceném stromečku zaposlou-
chali do milých slov a hudby, pozorovali poletující sníh za oknem a ochutnávali sladké 
vánoční pohoštění. Na 11. prosince připravila knihovna pro děti jindřichohradecké-

ho sdružení Klokánek pohádkové odpoledne. Kni-
hovnice paní Pavlačíková a Kolesová spolu s ředitelem 
knihovny navštívili děti v Klokánku, připravili pro ně 
představení v podobě loutkové pohádky a malé slad-
ké překvapení. Pracovnicím Klokánku byl také pře-
dán symbolický dárek pro děti v podobě několika hra-
ček od pracovníků knihovny. Městská knihovna touto 
cestou děkuje svým čtenářům a návštěvníkům a také 
děkuje za podporu svému zřizovateli, městu Jindři-
chův Hradec, a přeje všem vše nejlepší do nového 
roku 2013.

Tomáš Dosbaba

SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE
Městská knihovna -  ohlédnutí za časem adventním a vánočním 
V rámci adventních dní a předvánočních akcí uspořádala Městská knihovna Jin-
dřichův Hradec v sobotu 1. prosince 2012 při příležitosti 6. ročníku celostátní akce 
„Den dětské knihy“ na dětském oddělení „Dopoledne otevřených dveří“.  Akce 
byla věnována propagaci dětských knížek, čtenářství a také knihoven. Dětské odděle-
ní nabídlo knížky pro děti od vydavatelství Fragment za příznivé ceny, dětským čte-
nářům - zájemcům byla poskytnuta registrace na rok 
zdarma, s pomocí knihovnic paní Kloučkové a Pavla-
číkové vyráběly děti vánoční přáníčka pro své nejbližší. 
Knihovnu navštívila také bývalá knihovnice, paní 
Hronková, pod jejím dohledem děti zdobily vánoční 
perníčky. Děti byly šikovné, zdobení jim šlo od ruky, 
no a když se náhodou perníček nepovedl, byl hned 
sněden. Přáníčka a zdobení perníčků lákalo děti i rodi-
če a za doprovodu vánočních písniček a koled si všich-
ni připomněli 1. adventní neděli a blížící se vánoční 
svátky. Pro klienty sociálního sdružení Mesada připra-
vila knihovna 6. prosince vánoční poslechové dopo-

Vánoční trhy v Plasné potěšily a pomohly

Sdružení Meta rozšiřuje nabídku služeb
Sdružení Meta, o.s. působí v Jindřichově Hradci 
a na celém okrese již od r 2005 jako provozovatel 
adiktologických služeb, které zahrnují víceoboro-
vý přístup k řešení závislostní problematiky. Půso-
bí v oblasti primární prevence, poradenství a léčby 
závislostí na návykových látkách (včetně alkoho-
lu a kouření) a rizikového závislostního chová-
ní (hráčství, poruchy příjmu potravy). Z původ-
ních prostor na Masarykové náměstí se roku 2012 
sdružení přestěhovalo do „Bílého domu“ (Pravdo-
va 837/II. Jindřichův Hradec, 2. poschodí vpravo, 
dveře č. 55), kde má pro tyto programy své zázemí. 
Zde také pracuje s dětmi z rodin zasažených závis-

lostí, nebo za nimi vyjíždí do jejich přirozeného 
prostředí. Od r. 2013 terénní pracovníci nově kon-
taktují v jejich přirozeném prostředí i osoby bez 
přístřeší, nabízejí jim potravinový program, oble-
čení, a především sociální poradenství, které by 
v ideálním případě mohlo vést ke změně nepříz-
nivého životního stylu a opětnému zapojení těch-
to lidí do společnosti. Sdružení Meta, o.s. k tomu 
využije možnost Evropských strukturálních fon-
dů nabízených prostřednictvím Krajského úřadu 
a dalších finančních zdrojů, např. od Města Jin-
dřichův Hradec. Vzhledem ke zhoršující se situaci 
zneužívání drog, včetně legálních (alkohol, cigare-

ty) zejména mladou generací je dobré, že zde exis-
tuje odborná služba, která se této oblasti věnuje, 
a je potřebné, aby se lidé, kteří s problémem závis-
losti, ať už sami anebo v rodině zápasí, neostýchali 
této možnosti využít. Proto zde nabízíme i kontakt 
na protidrogové poradenství: 

Mgr. Milan Týmal, mobil: 775567705, e-mail: 
p.centrum@centrum.cz.  
Kontakty na další služby a mnoho jiných infor-
mací naleznete na internetových stránkách: www.
osmeta.cz. 

Milan Týmal
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Soutěž pro Vás!
Právě v těchto dnech vrcholí již třetí ročník sou-
těže jindřichohradecký Textík. Soutěží se v psa-
ní prózy a poezie na zadané téma. Součástí tohoto 
ročníku je nově i ilustrační soutěž. 
Zadání literární části Textíku:
do 14 let – poezie i próza na téma: Máme rádi zvířata
od 15 let – poezie i próza na téma: Proč jsem na světě rád
Zadání výtvarné části Textíku: 
ilustrace na téma Jindřichův Hradec a okolí 
Ještě do 15. ledna 2013 můžete posílat své příspěvky do soutěže pořadateli 
akce nakladatelství Jan Medek.
Bližší podrobnosti naleznete na literárním serveru www.textik.epika.cz, medek@epika.cz

Lenka Michalcová

CHCETE NÁS?
Dorka, kříženka německého ovčáka, fena, 8,5 roku
Fenka střední velkosti, váží cca 
25 kg. Velmi hodná, má ráda 
společnost. Na vodítku chodí 
pěkně, je čistotná. Do této doby 
byla uvázaná na vodítku u bou-
dy, tak by si zasloužila najít nový 
domov s velkou zahradou či dlouhými každodenními pro-
cházkami. Nevhodná k drůbeži, kočkám a jiným domácím 
zvířatům. Pejsci jí nevadí, s těmi je kamarádka. Je očkovaná 
a odčervená, zdravotně zcela v pořádku.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 

Bessy, střední kříženka, 5 let
Bessy je kříženka středního vzrůstu 
(do 15 kg), která spolu se svým synem 
Bohouškem zůstala opuštěná, neboť 
majitel byl vzat do vazby. Bessy je vel-
mi hodná fenka, s ostatními pejsky 
vychází skvěle, má ráda děti, je zvyklá 
žít venku i vevnitř. V současné době 
žije na statku s koňmi.
Kontakt pro zájemce - 728 357 669 (Jindřichův Hradec) 

Bohouš, střední kříženec, 4 roky
Bohoušek je kříženec středního 
vzrůstu (cca 15 kg), který spolu 
se svou maminkou Bessy zůstal 
opuštěný, neboť majitel byl vzat 
do vazby. Bohouš je velmi hodný 
pejsek, ze začátku trochu bázlivý. 
S ostatními pejsky vychází skvě-
le, má rád děti, je zvyklý žít ven-
ku i vevnitř. V současné době žije 
na statku s koňmi.
Kontakt pro zájemce - 728 357 669 (Jindřichův Hradec) 

Clif, kříženec labradora, pes, cca 3 roky, kastrovaný
Kohoutková výška cca 50 cm. Na 
volno i na vodítku chodí pěkně, na 
přivolání přijde. S ostatními pejsky 
vychází dobře, je však dominantněj-
ší. Nemá rád drůbež a kočky. Je velmi 
hodný a mazlivý. Vhodný pouze na 
zahradu, doma ničí. Bude perfektním 
hlídačem, který budí respekt.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 

Čumáček, kocourek, 1 rok, kastrovaný
Velmi milý a hodný. V novém domo-
vě by rozhodně uvítal kočičího kama-
ráda, který ho do všeho zasvětí a bude 
mu oporou. Na přivyknutí v nové 
rodině bude potřebovat více času, za 
to se ale odmění svou milou a úžasně 
skromnou povahou.
Kontakt pro zájemce - 725 720 601 (Nedabyle u Č. Budějovic) 

Koťátka, různé barvy, od 3 měsíců
Kočičky i kocourci, všechna koťátka jsou čis-
totná, zvyklá na pobyt v bytě. Různá zbarve-
ní (černá, bílo-mouratá, zrzavá, černo-bílá).
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec) 

Cibela o.s. - www.cibela.cz
Záchytné kotce Jindřichův Hradec - psi-jh.estranky.cz

Klára Zdeňková

HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB 
PŘI DDM V J. HRADCI

ÚKAZY NA OBLOZE V LEDNU 2013:
Merkur je nepozorovatelný, Venuši uvidíme na počátku měsíce ráno nad jihovýchodem. 
Mars ještě lze zachytit těsně po západu Slunce velmi nízko nad západním obzorem a brzy 
zapadá, Jupiter je pozorovatelný po většinu noci kromě jitra.  Saturn se začne objevovat na 
ranním nebi, Uran již jen krátce večer nad západem a Neptun také už jen velmi krátce večer 
na jihozápadě. Pozorování Měsíce je velmi pěkné, zvláště ve fázi kolem první čtvrti. Slunce jej 
osvětluje z pravé strany a díky povrchovým, výškově rozdílným místům na Měsíčním povr-
chu, vrhajícím stíny do okolní krajiny, je obraz velice působivý. Měsíc projde 5. ledna posled-
ní čtvrtí, 11. ledna novem, 19. ledna první čtvrtí a 27. ledna nastane úplněk. Dne 10. ledna je 
Měsíc v přízemí (360 036 km), 22. ledna v odzemí (405 343 km). I Slunce je zajímavé; za jas-
ného počasí na Slunečním disku lze pozorovat místa teplejší - fakulová pole, i místa chladněj-
ší - sluneční skvrny. Zimní obloha je jako v každém jiném ročním období velmi pěkná; nabízí 
k prohlídce množství mlhovin, hvězdokup, dvojhvězd a dalších zajímavých oblastí a objektů.

Další zajímavosti lednové oblohy:
Slunce vstupuje do znamení  Vodnáře dne 19. 1. ve 22h 51min SEČ; 

dne 2. 1. v 6 hod. je Země nejblíže Slunci (147,1 miliónu km);
dne 3. 1. 2013 v 15 hod.  očekáváme maximum meteorického roje Kvadrantid, 

jenž by podle předpokladu měl dosáhnout frekvence až 130 meteorů za hodinu;
dne 22. 1. 2013 v 5 hod. bude Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 1,3° 

jižně; přiblížení Měsíce k Jupiteru pozorovatelné v noci z 21. na 22. 1. 
v souhvězdí Býka v blízkosti hlavní hvězdy Býka, Aldebaranu a Plejád. 
Nedaleko se nachází Vesta a Ceres, které lze vyhledat dalekohledem;

Návštěvní hodiny pro veřejnost v lednu 2013:

odpoledne: úterý, čtvrtek a pátek: 13.00 - 15.00 hodin 
večer: úterý a pátek: 19.00 – 21.00 hodin 

Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vývěsce 
před vchodem do areálu.

Vstupné: (není-li uvedeno jinak) dospělí  - 20,- Kč  děti - 10,- Kč

Čtěte!!!
V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí. 
V případě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 21.00 
hodin a jako náhradní program nabízíme projekci filmů a pořadů s astronomickou 
tématikou s ústním komentářem.
Členové ČAS mají po předložení platného členského průkazu ČAS vstup volný
Hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech, s minimálně tří-
denním předstihem!!!
Na stránkách www.ddmjh.cz, v sekci „Dokumenty“ najdete ke stažení: aktuální výcho-
dy a západy Slunce a Měsíce, informační leták a další.

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; jana.jirku@hvezdarnajh.cz; 
606 633 439, 725 763 207 

Další podrobnosti najdete také na www.ddmjh.cz

Jana Jirků
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KULTURNÍ SERVIS

Jaký by měl být první přímý prezident?
Studenti Gymnázia Vítězslava Nováka pořádají ve spolupráci 
s organizací Agora Central Europe jedinečnou veřejnou debatu. 
Konat se bude pouhých pár dní před samotnou volbou - v úterý 
8. ledna 2013 v refektáři Národního muzea fotografie v Jindřicho-
vě Hradci. Do veřejné diskuse jsou pozváni doktorand moderních 
dějin Karlovy univerzity Tomáš Malínek, David Klimeš, novinář 
deníku E15, Radek Buben, politolog Filosofické fakulty UK a dal-
ší. Otázku, komu dát svůj hlas v lednové přímé volbě preziden-
ta, si položil snad každý, kdo se začátkem příštího roku chystá 
k volebním urnám. Devět prezidentských kandidátů totiž není 
málo a každý představuje a nabízí něco jiného. Už jste si ujasnili 
kritéria, která by měl váš prezident – či prezidentka – splňovat? 
A který z kandidátů nejvíce odpovídá právě vašim představám? 
Je to senátor Jiří Dienstbier mladší aktivně se účastnící událos-
tí roku 89? Bývalý předseda „překlenovací“ vlády Jan Fischer? Či 

herečka a v dobrovolnických organizacích působící Táňa Fische-
rová? Nebo snad Vladimír Franz, nekonvečně působící osobnost 
české kulturní scény? A co třeba bývalá lékařka Zuzana Roithová? 
I charizmatický aristokrat Karel Schwarzenberg se rovněž uchází 
o prezidentský post. Je on vaším favoritem? Nebo dáte přednost 
bývalému předsedovi senátu Přemyslu Sobotkovi? A v neposlední 
řadě může být pro mnoho z vás alternativou Miloš Zeman, který 
se již jednou o prezidentské křeslo ucházel. Podle čeho se rozho-
dovat, jaký má podle vás být třetí český prezident, co očekáváte 
a naplňuje některý z kandidátů vaše představy? Podělte se o své 
úvahy, pochybnosti a názory! Využijte nejen příležitost volby, ale 
i příležitost veřejné debaty se studenty Gymnázia V. Nováka v Jin-
dřichově Hradci a s odborníky na danou problematiku a ujasněte 
si tak své rozhodnutí!

Nadine Haslacher

Tomio Okamura pobeseduje s Jindřichohradečáky
Knihkupectví NS (U Lenky) v Panské ul. 
110/I Jindřichův Hradec pořádá mimo-
řádnou besedu s autogramiádou význam-
ného hosta, podnikatele Tomio Oka-
mury, která začne v kavárně „Fotocafé“ 
(v prostorách Muzea fotografie a moder-
ních obrazových médií - vedle kap-
le sv. Maří Magdaleny) dne 8. 1. 2013 
(úterý) v 18.00 hodin. Tomio Okamu-
ra se narodil 4. 7. 1972 v Tokiu morav-
ské mamince (nar. v jihočeských Dači-
cích) a japonsko - korejskému tatínkovi. 
Dětství prožil střídavě v bývalém Česko-
slovensku a v Japonsku. Tam však prožil 
pouze necelých 10 let. V Čechách absolvo-
val základní školu a poté tady vystudoval 

střední chemickou průmyslovku. Po matu-
ritě na krátký čas odjel do Tokia. Neměl 
však před sebou příliš zářivou kariéru, na 
vysokou školu nebyly peníze, školství je 
v Japonsku drahou záležitostí, navíc od 

dětství po zkušenostech se šikanou v dět-
ském domově v České republice při řeči 
silně zadrhával. Na lukrativní zaměstnání 
nebylo tedy bez prestižní školy pomyšlení. 
Začátky v Čechách nebyly lehké. O byd-
lení se v začátku postarala Tomiova česká 
babička, ale horší to bylo s obživou. Jak to 
bylo dál, se zajisté dozvíte na jeho besedě, 
po které si můžete zakoupit i nechat pode-
psat jeho tři knihy: biografii  - Český sen, 
knihu esejů - Umění vládnout a nejnovější 
knihu k zamyšlení, co k životu vlastně pat-
ří  - Umění žít. Pojďme si společně prožít 
pěkný večer v příjemném prostředí  kavár-
ny Fotocafé.

Lenka Průchová

Jindřichův Hradec je členem Svazku měst Česká inspirace, který sdružuje města plná života s bohatou kulturní a jinou turistickou nabídkou. Přijměte 
pozvání k partnerům Jindřichova Hradce, kteří recipročně uvádějí kulturní nabídku našeho města ve svých periodikách.

Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
31. 1. – 26. 5. 2013 – Muzeum stoleté – přijďte před sto lety
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
CHEB
27. 1. 2013 - Maškarní ples pro děti
Pořádá Kulturní centrum Svoboda
KUTNÁ HORA
25. 11. 2012 - 31. 3. 2013 - Ivan Sobotka: Výstava, monografie
Galerie Středočeského kraje - GASK
Monografie zabírá bezmála celé dílo Ivana Sobotky od raných olejů z padesá-
tých let minulého století až po kvaše ze začátku druhého milénia. Podstatná 
část pozornosti patří tvářím - kvašovým portrétům neobyčejné síly. Obrazům 
bezmála monochromním, které mluví nejprostší linkou výrazu tváře a očí.
LITOMYŠL
do 13. 1. 2013 - To nejlepší z českého komiksu 1. poloviny 20. století
Městská galerie Litomyšl - dům U Rytířů, Út-Ne: 10.00-12.00 a 13.00-17.00
Na výstavě budou prezentovány originální předlohy komiksových příbě-
hů zapůjčené z Památníku národního písemnictví v Praze a pozůstalostí 
Josefa Lady, Ondřeje Sekory a dalších autorů.

POLIČKA
6. 1. 2013 od 19.00 hod. - Cigánskidiabli a Jaroslav Svěcený – 
Novoroční koncert
Tylův dům v Poličce 
TELČ
23. 1. 2013 od 19.00 hod. - Hudba královen – 
koncert tria Musica dolce vita
Lannerův dům
Interpretace skladeb pro flétnu a harfu všech stylových období v podání 
sólové flétnistky Žofie Vokálkové a harfenistky Zbyňky Šolcové ve spojení 
s písněmi a áriemi pro mezzosoprán Daniely Demuthové.
TŘEBOŇ
19. 1. 2013 od 19.30 hod. - Ples pětilisté růže
Kulturní centrum Roháč 
Městským plesem začíná kulturní sezóna, v níž si Třeboň připomene 
130. výročí založení novodobé lázeňské tradice ve městě. 

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webo-
vých stránkách www.ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová
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PLESOVÁ  SEZÓNA  2013

Kulturní dům Střelnice zve do divadla
Divadelní společnost Háta připravila divadelní komedii Ray a Micha-
el Cooney „TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH“, kterou uvádí KD Střel-
nice dne 24. 1. 2013 od 19.00 hodin v rámci divadelního předplat-
ného skupiny A. 

V režii Lumíra Olšovského hrají: Martin Zounar, Pavel Nečas / Zby-
šek Pantůček, Filip Tomsa, Adéla Gondíková, Jana Borgisová / Hana 
Kusnjerová, Petr Pospíchal / Marcel Vašinka, Petr Gelnar / Lukáš 
Pečenka, Ivana Andrlová / Vlasta Žehrová / Olina Želenská, Lucie 
Svobodová / Jana Zenáhlíková

Fraška plná humorných záměn i dramatických zvratů s nečekanou 
pointou. 
Mladí manželé Tom a Linda s napětím očekávají pracovnici z Úřadu 
pro adopci dětí. 
Jenže velké komplikace způsobí dva Tomovi bratři se svými „geniální-
mi nápady.“

Ivana Bačáková

Kulturní dům Střelnice uvádí divadelní představení Ken Daven-
port a Sarah Saltzberg „SLEČNA ABIGAIL“ dne 22. 1. 2013 
v 19.00 hodin v rámci divadelního předplatného skupiny B.

Divadelní komedie o americké dámě, která k nám přijela radit 
o randění, sbližování se a manželství. Za pomoci českého asis-
tenta Pepy a starých knih nám představí nejvhodnější způsoby 
seznámení, poradí jak poznat lásku, žádostivost nebo marnou 
touhu nebo jak manžela najít, opečovat, případně vypůjčit a zase 
vrátit zpátky do rodiny. Že poradí každému, dokazuje i zapoje-
ní diváků do hry – během představení se máte možnost zeptat na 
vše, co vás na toto téma zajímá.
Přijďte si vyčistit hlavu smíchem!

V režii Lucie Poláčkové hrají: Jitka Asterová a Lukáš Pavlásek 

Ivana Bačáková

Kulturní dům  Střelnice

11. 1. 2013 Nekuřácký ples

12. 1. 2013 Myslivecký ples

18. 1. 2013 Ples Základní školy J. Hradec, Jarošovská 746/II

19. 1. 2013 Ples YMCA

25. 1. 2013 Ples LEVICE

26. 1. 2013 21. Reprezentační ples města J. Hradec

8. 2. 2013 Ples Staviservis

16. 2. 2013 Ples Českého červeného kříže

22. 2. 2013 Zemědělský ples

1. 3. 2013 Divadelní ples

8. 3. 2013 Ples JHMD

16. 3. 2013 Ples OKNA

22. 3. 2012 Stužkovací ples SOŠ a SOU 

23. 3. 2013 Ples Fakulty managementu VŠE J. Hradec

Kulturní centrum JITKA

11. 1. 2013 Maturitní ples Střední zdravotnická škola 4.A.

25. 1. 2013 Maturitní ples Obchodní akademie T.G. Masaryka 4.B.

1. 2. 2013 Maturitní ples Gymnázium V. Nováka J. Hradec 8.A.

8. 2. 2013 Maturitní ples  Střední zdravotnická škola 4.B.  

9. 2. 2013 Ples sportovců 

15. 2. 2013 Maturitní ples  Gymnázium Vítězslava Nováka 4.B.

16. 2. 2013 Ples DK OPEN

23. 2. 2013 Ples JEDNOTA

1. 3. 2013 Maturitní ples SOŠ a SOU 4.A.

8. 3. 2013 Maturitní ples Gymnázium Vítězslava Nováka 4.C.

15. 3. 2013 Ples FRUKO

Ivana Bačáková
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Vybrané lednové premiéry v kině Střelnice
BÍDNÍCI
Muzikál / V. Británie / Bontonfilm / 2D
Hlavním hrdinou 
muzikálu, natočeném 
podle stejnojmenné-
ho románu Victora 
Huga, je Jean Valjean, 
který je odsouzen na 
galeje za to, že ukra-
dl kousek chleba. Po 
svém propuštění se 
z něj stává skutečný 
zločinec, který pro-
citne ze svých hříchů, 
až když biskup zapře 
před policií jeho lou-
pež. Deset let poté se stává starostou městečka 
Vigau, velitelem místní policie je však naneštěs-
tí jmenován Inspektor Javert, který má s Valjea-
nem z galejí nevyřízené účty.
Hrají: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne 
Hathaway a další
Režie: Tom Hooper
Hrajeme:  3. a 4. 1. 2013 od 17.00 a 20.00

HON
Drama / Dánsko / CinemArt / 2D
Vrcholný snímek dán-
ského režiséra Thoma-
se Vinterberga, spolu-
zakladatele kultovního 
manifestu Dogma 95, 
oceněný na MFF v Can-
nes 2012. Čtyřicetiletý 
Lucas se nedávno rozve-
dl a začíná žít nový život. Má přátele, novou práci, 
přítelkyni a pohodový vztah s dospívajícím synem. 
Tuto porozvodovou idylu záhy naruší jedna naho-
dilá lež, která se rychle začíná šířit v komunitě 
jeho přátel. Obavy a nedůvěra se vymknou kon-
trole a vesnice propadne podivné hysterii. Lukas 
musí uhájit svou čest a později v kolektivní 
štvanici i holý život. Vinterberg natočil emo-
tivní film se strhujícími hereckými výkony, 
sugestivní kamerou a s citem pro atmosféru 
realistického příběhu, který se může přiho-
dit komukoliv z nás.
Hrají:  Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, 
Annika Wedderkopp, Lasse Fogelstorm a další
Režie:  Thomas Vinterberg
Hrajeme:  16. 1. 2013 pouze od 19.00 – předsta-
vení ART kina

CO KDYBYCHOM ŽILI SPOLEČNĚ?
Tragikomedie / Francie, Německo / CinemArt / 2D
Annie, Jean, Claude, 
Albert a Jeanne jsou 
nerozlučnými přáte-
li více než čtyřicet let. 
Když jim paměť i srdce 
začínají pomalu vypo-
vídat službu a na obzo-
ru je přízrak domova 
důchodců, vzepřou se 
a rozhodnou se žít spo-
lečně. Nápad je to při-

nejmenším bláznivý. Avšak i přesto, že občasné 
neshody probouzí staré a zasuté vzpomínky, 
začíná se tu nádherné dobrodružství – spo-
lečný život v komunitě. V sedmdesáti pěti 
letech! 
Hrají: Géraldine Chaplin, Jane Fonda, Clau-
de Rich, Pierre Richard, Guy Bedos, Daniel 
Brühl a další 
Režie:  Stéphane Robelin
Hrajeme:  17. 1. 2013 od 17.30 a 20.00

FRANKENWEENIE: DOMÁCÍ MAZLÍČEK
Animovaný horor / USA / Falcon / 3D
F r a n k e n w e e n i e : 
Domácí mazlíček je 
dojemným příbě-
hem chlapce a jeho 
psa. Když mladý 
Victor nečekaně při-
jde o svého milova-
ného psa Sparkyho, 
povolá na pomoc 
vědu a svého nej-
lepšího přítele přivede znovu k životu – jen 
s několika drobnými změnami. Snaží se svůj 
výtvor ukrývat, ale když se Sparkymu poda-
ří uniknout, zjistí Victorovi spolužáci, učite-
lé i ostatní obyvatelé města, že znovuzrození 
může mít příšerné následky.  
Celá řada postav je vytvořena na základě 
podoby a chování postav klasických hororo-
vých snímků z třicátých let a na tyto filmy 
odkazuje také řada jmen těchto postav.
Režie:  Tim Burton 
Hrajeme:  18. 1. 2013 od 17.30 a 20.00

NESPOUTANÝ DJANGO
Drama / USA / Falcon / 2D
Kultovní režisér 
Quentin Tarantino 
natočil jižanské dra-
ma z období před 
vypuknutím Občan-
ské války, jehož 
hlavním hrdinou je 
otrok Django. Ten 
má šanci získat díky 
nájemnému lov-
ci lidí dr. Schult-
zovi svobodu, pokud se mu povede dopad-
nout vraždící bratry Brittlovi. Djangovi se 
tak zároveň naskytne příležitost najít ženu, 
kterou musel před lety nedobrovolně opus-
tit. Ani jeden z hlavních hrdinů však netuší, 
jak blízko jsou nejnebezpečnějšímu dobro-
družství svého života…
Hrají: Leonardo DiCaprio, Jammie Fox, 
Samuel L. Jackson, Kerry Washington, Chris-
toph Waltz a další
Režie:  Quentin Tarantino 
Hrajeme: 31. 1. a 1. 2. 2013 pouze od 20.00

Zdroj: www.falcon.cz    www.bontonfilm.cz   
www.cinemart.cz     www.csfd.cz       

3. - 4. 1. 17.00, 20.00
BÍDNÍCI
V. Británie / muzikál / 2D
5. - 6. 1. 17.00, 20.00
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 2. ČÁST
USA / drama / 2D
10 . 1. 19.00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
USA, N. Zéland / fantasy/ 2D
11. 1. 16.30, 20.00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
USA, N. Zéland / fantasy/ 2D
12. - 13. 1. 17.00, 20.00
SKYFALL
V. Británie, USA / akční / 2D
16. 1. 19.00
HON (ART)
Dánsko / drama / 2D
17. 1. 17.30, 20.00
CO KDYBYCHOM ŽILI SPOLEČNĚ?
Francie, Německo / tragikomedie / 2D
18. 1. 17.30, 20.00
FRANKENWEENIE: DOMÁCÍ MAZLÍČEK
USA / animovaný horor / 3D
19. - 20. 1. 17.00, 20.00
CARMEN
ČR/ muzikál / 2D
24. 1. 17.00, 20.00
NADĚJNÉ VYHLÍDKY
V. Británie, USA / drama / 2D
25. 1.  17.00, 20.00
LINCOLN
USA, Indie / historický / 2D
26. - 27. 1. 17.30
SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
Španělsko / animovaný / 2D
26. - 27. 1.  20.00
MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO
USA / komedie / 2D
31. 1. - 3. 2. 17.30
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
ČR / animovaný / 2D
31. 1. - 1. 2. 20.00
NESPOUTANÝ DJANGO
USA / drama / 2D
2. - 3. 2.  20.00
NIC NÁS NEROZDĚLÍ
USA, Španělsko / drama / 2D
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
6. 1. 15.00
POHÁDKY PRO KOČKU
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
13. 1. 15.00
POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ I
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
20. 1. 15.00
SAMETKA
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
27. 1.  15.00
ŠVEC A ČERT
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
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Kulturní kalendář – LEDEN 2013 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

25. ledna, 18.00 hod.
PER ARDUA AD ASTRA
Setkání Klubu historie letectví
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

25. ledna, 19.30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH 
Jen tak tak, Jauvajs 
GVN V. Nováka J. Hradec

29. ledna, 19.00 hod.
MADAGASKAR
Cestopisný pořad Martina Loewa
KD Střelnice - kinosál

Probíhající výstavy:   

JAN KUDLÁČEK (NEJEN) DĚTEM 
Langrův dům 
Výstava potrvá do 5. 1. 2013

ŘEMESLO KRAJKY 
Muzeum Jindřichohradecka 
Balbínovo náměstí 
Výstava potrvá do 6. 1. 2013

MARTINA PETRŮ: MADAGASKAR 
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 31. 1. 2013 

NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME 
Městská knihovna  
Výstava potrvá do 28. 2. 2013 

JAROSLAV KONĆICKÝ: 
BAREVNÁ KRAJINA 
Městská knihovna    

1. ledna, 17.00 hod.
PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU  
Novoroční pozdrav starosty města 
a slavnostní ohňostroj 
náměstí Míru

8. ledna, 16.00 hod. 
POHÁDKY ČEKAJÍ 
Veřejná čtení dětem 
Městská knihovna

8. ledna, 17.00 hod. 
Jiří Koun: BIBLICKÉ DĚJINY VII. 
Přednáška 
Městská knihovna

8. ledna, 18.00 hod.
TOMIO OKAMURA 
Beseda
Fotocafé

13. ledna, 17.00 hod.
PLESOVÝ SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší generaci 
KD Střelnice

14. ledna, 19.00 hod.
JINDŘICHŮV HRADEC V SOUČASNOSTI
Setkání spolku Přátelé starého J. Hradce se 
starostou města a dalšími představiteli 
Jindřichova Hradce
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

15. ledna, 16.30 hod.
Jan Šnokhous: BOLIVIE, ARGENTINA 
Beseda
Městská knihovna

15. ledna, 18.00 hod.
SINICE A ŘASY - 
MIKROSKOPICKÉ KRÁSKY

Přednáška
FotoCafé, Kostelní 20/I

15. ledna, 18.00 hod.
SETKÁNÍ PO LETECH
Slavnostní premiéra autorského dokum. filmu
KD Střelnice - kinosál

16. ledna, 16.30 hod.
Ing. A. Šimčíková 
„NA KOLE HORAMI ÍRÁNU a ÍRÁKU“
Beseda Klubu aktivního stáří
Sociální služby, Česká ulice

20. ledna, 16.00 hod.
„TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY“
Divadelní pohádka
KD Střelnice

22. ledna, 17.00 hod.
Jiří Koun: SMRT Z POHLEDU 
SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ
Přednáška
Městská knihovna

22. ledna, 19.00 hod.
Ken Davenport a Satan Saltzberg 
„SLEČNA ABIGAIL“
Divadelní představení předplatné skupiny B
KD Střelnice

24. ledna, 17.00 hod.
Michael Reynolds: 
ZEMĚLODĚ - DOMY Z ODPADU
Přednáška
Městská knihovna

24. ledna, 19.00 hod.
Ray a Michael Coony „TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH“
Divadelní představení předplatné skupiny A
KD Střelnice

Kam za sportem?
Lední hokej – KLH Vajgar JH, II. liga – Střed
kolo 25. Nymburk – JH ne 6. 1. 17:00
kolo 26. JH – Technika Brno so 12. 1. 18:00
kolo 27. Chotěboř – JH st 16. 1. 18:00
kolo 28. JH – M. Budějovice so 19. 1. 18:00
kolo 29. Břeclav – JH so 26. 1. 17:00
kolo 30. JH – Pelhřimov st 30. 1. 18:00
kolo 31. Žďár n. Sáz. – JH ne 3. 2. 17:30
kolo 32. JH – Hodonín so 9. 2. 18:00
kolo 33. Kolín – JH st 13. 2. 18:00
kolo 34. JH – Nymburk so 16. 2. 18:00
kolo 35. Technika Brno – JH so 23. 2. 17:00
kolo 36. JH – Chotěboř st 27. 2. 18:00

Lední hokej – KLH Vajgar JH B, krajská liga
kolo 18. DS ČB – JH B pá 4. 1.
kolo 19. JH B – Radomyšl ne 6. 1. 14:30
kolo 20. Strakonice – JH B ne 13. 1.
kolo 21. Veselí n. L. – JH B ne 20. 1.
kolo 22. JH B – Hluboká ne 27. 1. 14:30

Lední hokej – KLH Vajgar JH, liga starší dorostenci – Střed
kolo 21. JH – Příbram pá 4. 1. 17:30

kolo 22. Kolín – JH ne 6. 1. 10:00
kolo 23. JH – Chrudim pá11. 1. 17:30
kolo 24. Třebíč – JH ne 13. 1. 10:00
kolo 25. JH – Znojmo pá 18. 1. 17:30
kolo 26. V. Popovice – JH ne 20. 1. 15:30
kolo 27. JH – Tábor pá25. 1. 17:30
kolo 28. JH – Žďár n. Sáz. pá 1. 2. 17:30
kolo 29.  JH – Milevsko ne 3. 2. 14:30
kolo 30. Příbram – JH pá 15. 2. 16:00
kolo 31. JH – Kolín ne 17. 2. 14:30
kolo 32. Chrudim – JH pá 22. 2. 20:00
kolo 33. JH – Třebíč ne 24. 2. 14:30

Lední hokej – KLH Vajgar JH, Eliod liga mladší doros-
tenci – Střed
kolo 20. Kolín – JH ne 6. 1. 12:30
kolo 21. JH – Krkonoše ne 13. 1. 11:00
kolo 22. Žďár n. Sáz. – JH ne 20. 1. 17:30

Basketbal – BK Lions J. Hradec, Mattoni NBL
kolo 20. JH – Ústí n. Labem čt 3. 1. 19:00
kolo 21. Děčín – JH so 5. 1. 18:00
kolo 22. JH – Levice so 12. 1. 18:00

kolo 23. Opava – JH so 19. 1. 18:00
kolo 25. Pardubice – JH so 2. 2. 18:00
kolo 16. Nymburk – JH úterý 5. 2. 18:00

Basketbal – BK Lions J. Hradec B, II. liga – skupina B
kolo 13. JH B – Žďár n. Sáz. so 5. 1. 15:00
kolo 14. JH B – Humpolec ne 6. 1. 11:00
kolo 15. M. Boleslav – JH B so 19. 1. 
kolo 16. Žižkov – JH B ne 20. 1.
kolo 17. JH B – Chrudim so 2. 2. 15:00
kolo 18. JH B – BQ Svitavy ne 3. 2. 11:00
kolo 19. JH B – S. Pardubice so 16. 2. 11:00
kolo 20. JH B – T. Pardubice ne 17. 2. 11:00

Basketbal – BK Lions J. Hradec C, oblastní přebor
kolo 13. Příbram – JH C so 5. 1. 18:00
kolo 14. Strakonice B – JH C ne 6. 1. 

Basketbal – BK Lions JH, liga junioři U19 – skupina A
kolo 13. Nymburk B – JH so 12. 1.
kolo 14. Brandýs n. L. – JH ne 13. 1.
kolo 15. K. Vary – JH so 26. 1.
kolo 16. Kladno – JH ne 27. 1.
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kolo 17. JH – Klatovy so 9. 2. 14:00
kolo 18. JH – Domažlice ne 10. 2. 10:00
kolo 19. Most – JH so 23. 2.
kolo 20. Děčín – JH ne 24. 2.

Basketbal – BK Lions JH, liga kadeti U17 – skupina B
kolo 13. JH – Karviná so 5. 1.
kolo 14. JH – Opava ne 6. 1.
kolo 15. H. Králové II. – JH so 19. 1. 17:00
kolo 16. Nymburk – JH ne 20. 1.:
kolo 17. JH – Brno so 2. 2.
kolo 18. JH – Olomouc ne 3. 2.:
kolo 19. JH – T. Pardubice so 16. 2.
kolo 20. JH – Pardubice B ne 17. 2.

Basketbal – BK Lions JH, liga žáci U15 – divize B
kolo 11. JH – Opava so 1. 12. 15:30

Basketbal – BK Lions JH, žákovská liga U14, skupina C
kolo 13. Sparta Praha – JH so 5. 1.:
kolo 14. H. Králové – JH ne 6. 1. 10:00
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH B, muži krajská liga
kolo 15. JH – Suché Vrbné ne 24. 2. 14:00

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, starší žáci MČR – Jihozápad
kolo 12. JH – Blatná ne 24. 2. 12:00

Házená – TJ Házená JH, ženy interliga – W.H.I.L.
kolo 12. JH – Olomouc so 5. 1. 18:00

kolo 13. Michalovce – JH so 12. 1. 18:00
kolo 14. Partizánske – JH st 16. 1. 17:30
kolo 15. Most – JH so 19. 1. 17:00
kolo 16. Senec – JH so 26. 1.
kolo 17. JH – Poruba so 2. 2. 18:00
kolo 18. Šaľa – JH so 9. 2. 18:00
kolo 19. JH – Slavia Praha so 16. 2. 18:00
kolo 21. Nitra – JH st 27. 2. 

Házená – TJ Házená JH, starší dorostenky II. liga – Čechy
kolo 12. Astra Praha – JH so 23. 2. 14:30

Házená – TJ Házená JH, mladší dorostenky I. liga – Morava
kolo 12. Olomouc – JH ne 10. 2. 16:30
kolo 13. JH – Zlín so 16. 2. 13:00

Florbal – FK Slovan JH, muži III. liga – divize Východ
kolo 15. JH – Okříšky so 26. 1.
kolo 15. JH – Písek so 26. 1.

Florbal – FK Slovan JH, junioři III. liga – divize Východ
kolo 15. JH – Sezimovo Ústí ne 24. 2.
kolo 15. JH – United ČB ne 24. 2.

Florbal – FK Slovan JH, Jihočeská liga mladší žáci
kolo 22. JHB – United ČB B ne 17. 2.
kolo 22. JH B – JH R ne 17. 2.
kolo 22. JH R – Dačice ne 17. 2.
kolo 22. JH B – Dačice ne 17. 2.
kolo 22. JH B – United ČB A ne 17. 2.
kolo 22. JH R – United ČB B ne 17. 2.
kolo 22. JH R – United ČB A ne 17. 2.

Kuželky – TJ Slovan JH, družstva divize Jih
kolo 14. JH – Žirovnice pá4. 1. 17:30
kolo 15. Loko ČB – JH so 12. 1. 10:00
kolo 16. JH – Slavonice pá 18. 1. 17:30
kolo 17. N. Včelnice – JH pá 1. 2. 17:30
kolo 18. JH – Chotoviny pá 8. 2. 17:30
kolo 19. N. Bystřice A – JH pá 22. 2. 17:30

Kuželky – TJ Slovan JH B, okresní přebor družstev
kolo 10. JH B – Kunžak C čt 10. 1. 17:30
kolo 11. Kunžak D – JH B st 16. 1. 18:00
kolo 12. JH B – Slavonice C čt31. 1. 17:30
kolo 13. JH B – Dačice E čt 7. 2. 17:30
kolo 14. N. Včelnice C – JH B čt 21. 2. 18:00
kolo 15. JH B – Kunžak B čt 28. 2. 17:30

Roman Pišný

Okresní futsalová liga znovu bude vrcholit v Jindřichově Hradci 
Dvojnásobné zastoupení má Jindřichův Hradec v sezóně 2012/2013 v okresní lize futsalu FIFA. Město nad řekou Nežárkou v jedenáctičlenné soutěži repre-
zentují mužstva Kasalova pila, s.r.o. a FK Bulánci. Zatímco prvně zmíněný tým patří k nejzkušenějším v lize a právem má ty nejvyšší ambice, tak druhý celek 
je naprostým nováčkem, jenž může pouze překvapit. Soutěž, která se v tomto mistrovském ročníku koná oficiálně již pojedenácté, probíhá během základní 
části ve sportovní hale v Nové Bystřici. Do futsalu zaslíbené jindřichohradecké městské haly se posléze přesune na boje formou play-off.

Návrat do Jindřichova Hradce
Do Jindřichova Hradce se vyvrcholení okresní fut-
salové ligy vrátí po roční odmlce. „Je moc dobře, 
že se vyřazovací část bude znovu konat v jindři-
chohradecké městské sportovní hale. Je to důstoj-
né zakončení sezóny, tam má futsal úplně jinou 
atmosféru,“ těší se na tradičně plné a hlučné hlediš-
tě hrající šéf týmu R.U. Rozmetadlo Příbraz Tomáš 
Sehnal. Boj o okresní přebornický titul se v J. Hrad-
ci uskuteční v neděli 17. března. V play-off, kte-
ré se bude skládat ze čtvrtfinále, semifinále, zápasu 
o 3. místo a finále, se tam objeví nejlepších 8 mužs-
tev po základní části. „Sice si neklademe žádné 
vysoké cíle, protože s futsalem začínáme, ale do 
play-off bychom se rádi podívali,“ vidí realisticky 
možnosti svého mužstva organizační pracovník FK 
Bulánci Jakub Průša.

S novým názvem
V sezóně 2012/2013 má soutěž nový, vcelku dlou-
hý a komplikovaný název, a sice „C.K. okresní FIT-
MALL.CZ futsalová liga“. „Pojmenování nese pod-
le přání našich partnerů, jsme moc rádi, že nám 
pomáhají, chtěl bych jim i touto cestou poděko-
vat,“ ozřejmil situaci pokladník a jednatel Okresní 
komise futsalu FIFA J. Hradec Milan Daniel, jenž je 
rovněž aktivním hráčem. Velmi úspěšně hájí coby 
gólman branku týmu SK Roztrhtrenky N. Bystřice.

Kasalova pila černým koněm
Hlavní favoritem ligy jsou opět Lennyho Křídla 
C.F. N. Bystřice, které obhajují přebornickou trofej 
z minulé sezóny. Cestu za triumfem jim bude chtít 
určitě zkomplikovat několik mužstev. Naděje na 
kvalitní umístění si jistě dělá například tým Pocem-
kamdeš CF Nová Včelnice či Sedelská hospoda, kte-
rou do bojů vždy žene skvělé divácké zázemí. „My 
jdeme do soutěže s cílem minimálně obhájit loň-

ské druhé místo. Máme kvalitní kádr se spoustou 
zkušeností, ani si nemůžeme dovolit, abychom se 
drželi při zdi,“ tvrdí hráč jindřichohradecké Kasa-
lovy pily Klaus Henze a dodává, že snem jeho celku 
je spíše zisk nejvyšší příčky.

Pokračování 5. ledna
Futsalová liga již na konci listopadu a začátku pro-
since minulého roku absolvovala tři mistrovská 
kola. V čele je po šesti odehraných zápasech prá-
vě Kasalova pila, která jako jediná dosud neztratila 
ani bod. Špatně si nevede ani FK Bulánci, nováček 
má padesátiprocentní úspěšnost. Má stejně vítěz-
ství i porážek, s touto bilancí je šestý. Znovu soutěž 
odstartuje v sobotu 5. ledna, kdy za sebou budou mít 
mužstva a hráči bezmála měsíční přestávku věnova-
nou svátkům Vánoc a vítání nového letopočtu.

Lednový program
Sobota 5. ledna – 9:00 SK Roztrhtrenky N. Bystřice 
– No Comment N. Bystřice, 9:40 FC Nikdo Číměř 
– Plzeňská pivnice K. Řečice, 10:20 No Comment 
– FK Bulánci J. Hradec, 11:00 P. pivnice – Roztrh-
trenky, 11:40 R.U. Rozmetadlo Příbraz – Nikdo, 
12:30 Bulánci – Lennyho Křídla C.F. N. Bystřice, 
13:10 FK Sistemo B Volfířov – Sedelská hospoda 
Sedlo, 13:50 L. Křídla – Pocemkamdeš CF N. Včel-
nice, 14:30 S. hospoda – Příbraz, 15:10 Pocemkam-
deš – Sistemo B.
Sobota 12. ledna – 9:00 Příbraz – Pocemkamdeš, 
9:40 Sistemo B – Bulánci, 10:20 Pocemkamdeš – 
P. pivnice, 11:00 Bulánci – Příbraz, 11:40 P. pivni-
ce – S. hospoda, 12:30 Kasalova pila, s.r.o. J. Hra-
dec – Sistemo B, 13:10 Nikdo – Roztrhtrenky, 13:50 
S. hospoda – No Comment, 14:30 Roztrhtrenky – 
K. pila, 15:10 No Comment – Nikdo.
Sobota 19. ledna – 9:00 S. hospoda – Nikdo, 9:40 

Roztrhtrenky – Pocemkamdeš, 10:20 Nikdo – 
L. Křídla, 11:00 S. hospoda – Roztrhtrenky, 11:40 
No Comment – Pocemkamdeš, 12:30 L. Křídla – 
P. pivnice, 13:10 Příbraz – Bulánci, 13:50 K. pila – 
No Comment, 14:30 P. pivnice – Bulánci, 15:10 Pří-
braz – K. pila.
Sobota 26. ledna – 9:00 S. hospoda – Pocemkam-
deš, 9:40 Sistemo B – L. Křídla, 10:20 Pocemkam-
deš – No Comment, 11:00 S. hospoda – P. pivnice, 
11:40 No Comment – L. Křídla, 12:30 Roztrhtren-
ky – Sistemo B, 13:10 Nikdo – Bulánci, 13:50 P. piv-
nice – K. pila, 14:30 Bulánci – Roztrhtrenky, 15:10 
K. pila – Nikdo.

Informace
Rozpisy, kontakty, statistiky a další informace 
z okresního futsalu FIFA lze najít na webu OKF 
FIFA J. Hradec http://www.futsal-jhliga.snadno.eu 
Aktuální zpravodajství po každém odehraném kole 
přináší Kulichův web http://www.ventilator.web-
snadno.cz/Futsal-FIFA.html

Roman Pišný

Novým týmem, jenž vstoupil do mistrovských bojů 
v okresním futsalu FIFA, je mužstvo FK Bulánci Jindři-
chův Hradec. Vcelku úspěšně čeří vody v sestavě dole 
zleva Lukáš Stejskal, Jakub Průša, Michal Volfel, Aleš 

Irschik. V horní řadě zleva jsou pak Radim Dvořák, 
Jakub Rejthar, Filip Grošek, Daniel Svoboda a Patrik 

Vašíček.
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SPORTOVNÍ AKTUALITA
CYKLISTIKA
Ač to zní málem neuvěřitelně, tak tradiční „Novoroční vyjížďka 2013“, 
na kterou každoročně vyrážejí vždy 1. ledna příznivci kolečkářského 
sportu nejen z Jindřichohradecka, se uskuteční již po čtyřiapadesá-
té! Závodníci, rekreační jezdci, cyklističtí veteráni, téměř všichni, co 
mají nějaké dočinění s tímto krásným sportem v okolí, se sjedou na 

jindřichohradeckém Masarykově náměstí, odtud úderem 10. hodiny 
dopolední odstartují na nepříliš dlouhou ani krátkou jízdu kamsi. Tra-
sa bude určena až na místě, a to hlavně s ohledem na skladbu účastníků 
a také nevyzpytatelnost počasí.

Roman Pišný

Jindřichohradecký zpravodaj – měsíčník
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LISTÁRNA
Jindřichohradecký zpravodaj naděloval
V průběhu prosince ocenil Jindřichohradecký zpravo-
daj úspěšné účastníky vánoční literární soutěže na téma 
„Originální vánoční dárek“. Z došlých příběhů vybra-
la redakční rada dvě vítězné práce, jejichž autorům byly 
šéfredaktorkou Marcelou Kozlovou předány následující 
ceny: poukaz na jednorázové volné rodinné vstupné pro 
sezónu 2013 do Státního hradu a zámku, volné vstupenky 
do Muzea Jindřichohradecka, dárková taška Města Jindři-
chův Hradec, knihy od autorky Sabiny Langerové Žahúři 
v Jindřichově Hradci a také dárkové koše. Na snímcích si 
ceny přebírá Eva Kadlecová z Deštné a gratulace a odmě-
ny přijímá také Josef Böhm rovněž z Deštné. Výhercům 
blahopřejeme.

Redakční rada JH Zpravodaje
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POZVÁNKY NA ÚNOR
Městské akce: Ostatní akce:

9. 2. – 10. 2. 
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
10. 2. 
MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM 
14. 2. 
„LÉČITEL“ DIVADLO KAŠPAR – 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ MIMO PŘEDPLATNÉ 
15. 2. 
CHARLESTON – TANEČNÍ VEČER 
17. 2. 
„ O PERNÍKOVÉM DĚDKOVI“ -  DIVADELNÍ POHÁDKA
24. 2. 
SENIOR KLUB
28. 2. 
MICHAL MÜLLER – CITERA – PŘEDPLATNÉ SKUPINY KPH

•

•

•

•

•

•

•

11. 2.
VALNÁ HROMADA SPOLKU PŘÁTELÉ STARÉHO 
J. HRADCE A PŘEDNÁŠKA J. HRADEC PŘED 100 LETY

12. 2. 
SCIENCE CAFÉ - PŘEDNÁŠKA  

•

•
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