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 � Zámecký pivovar se dočkal provizorního zastřešení a zajištění kleneb

OSM STOLETÍ JINDŘICHOVA HRADCE

Krýzovy jesličky jsou od  roku 1998 zapsány 
v Guinnessově knize rekordů jako největší lido-
vý mechanický betlém na světě. 

Jesličky, které jsou dílem jindřichohradecké-
ho měšťana a  punčochářského mistra Tomá-
še Krýzy, byly darovány do sbírek muzea roku 
1935, a od té doby patří k nejnavštěvovanějším 

 � Krýzovy jesličky
muzejním expozicím. Střed jesliček tvoří půso-
bivá betlémská scéna narození Páně se Sv. Ro-
dinou, třemi králi a darovníky.
Tomáš Krýza (1838–1918) vyráběl své celoživot-
ní dílo více jak šedesát let. Velkolepý betlém, 
který stavěl na ploše 60 m2, obsahuje 1398 figu-
rek lidí a zvířat, z nichž se 133 pohybuje. Figur-
ky jsou vytvořeny z kašírovací hmoty (mouka, 
piliny, sádra a klíh) nebo ze dřeva. Původní me-
chanismus, který byl zpočátku poháněn ručně, 
rozvádí pohyb z jediného elektromotoru.
Betlém je tvořen poetickou vesnickou kraji-
nou a  měšťanskou architekturou dokládající 
život lidí 19. století. Vedle tradičních jihočes-
kých obrázků najdeme i scény pro tuto oblast 
zcela netypické, jako např. rudný důl s horníky 
dobývajícími rudu. Tato část je doplněna zná-
mými výjevy z  evangelia (útěk Svaté rodiny 
do Egypta, vraždění neviňátek, obřezávání Je-
žíška aj.), nalézá se zde brána s padacím mos-
tem, Herodův palác s miniaturním porceláno-

Od května do září byly zajišťovány práce na pro-
vizorním zastřešení a na labilní části krovu pi-
vovaru. Došlo k  odstranění ohořelých krokví 
nad úrovní vazných trámů pod hřebenem stře-

chy, byla provedena vestavba ztužující ocelo-
vé konstrukce z  trubkového lešení a dočasná 
sanace zdegradovaných konstrukčních prvků 
zbytkové části stávajícího krovu. Střešní plášť 
byl proveden z  trapézového plechu. Celkové 
náklady na realizaci projektu činily 3 433 448 Kč 
včetně DPH, přičemž se městu Jindřichův Hra-
dec podařilo získat dotaci od Jihočeského kraje 
ve výši 2 000 000 Kč. Dodavatelem stavby byla 
českobudějovická firma DV stav s.r.o.
Během požáru zámeckého pivovaru v  roce 
2014 došlo k poškození kleneb v západním kří-
dle, přičemž dvě pole kleneb zcela chyběla, ne-
boť došlo k  jejich zřícení a čtyři pole byla po-

vým nádobím na prostřeném stole nebo stráž 
na hradbách. Krajina je vytvořena z papíru po-
malovaného klihovými barvami a posypaného 
leštěncem olovnatým.
Vánoční otevírací doba jezuitského semi-
náře na Balbínově náměstí 19/I:
1. prosince – 14. prosince (denně mimo pondělí)
15. prosince 2020 - 6. ledna 2021 (denně)
(8.30–12.00 a 13.00–17.00 hodin)
Na Štědrý den a na Silvestra je otevřeno pouze 
dopoledne. Zpřístupnění prostor jezuitské-
ho semináře je závislé na aktuálních vlád-
ních opatřeních proti šíření koronaviru.

Alexandra Zvonařová

Zámecký pivovar před rekonstrukcí.

Konzervátor Luděk Fiala a  restaurátorka Zdena 
Skořepová při deinstalaci jesliček.

škozena. Od července do října letošního roku 
proto jindřichohradecká firma Stavojih s.r.o. 
zajišťovala stropní konstrukci, kterou tvoří šest 
polí cihelných kleneb. Na  čtyřech polích kle-
neb, u kterých bylo zjevné poškození, byla pro-
vedena sanace. Chybějící dvě pole kleneb byla 
nově vystavěna. 
Náklady na  realizaci oprav dosáhly částky 
2 789 002 Kč. Projekt byl spolufinancován Mini-
sterstvem kultury České republiky z programu 
Regenerace městských památkových rezerva-
cí a městských památkových zón na rok 2020 
částkou 700 000 Kč. 

Karel Hron

Příspěvkem o  Krýzových jesličkách končí letoš-
ní rubrika Osm století Jindřichova Hradce. Tímto 
děkujeme pracovníkům Muzea Jindřichohradec-
ka za jejich precizně odvedenou práci, kterou vý-
znamnému výročí našeho města prostřednictvím 
svých článků věnovali. Od  příštího vydání bude 
na  této straně zveřejňován seriál věnovaný nej-
známějším a  nejzajímavějším vodním plochám 
na Jindřichohradecku. 

Redakční rada Jindřichohradeckého zpravodaje
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
na konci roku je zvykem bilancovat. Letošní ohlédnu-
tí bohužel není příliš optimistické. Stále ještě zažíváme 
jedno z nejtěžších období novodobé historie. Pandemie 
nového typu koronaviru ukázala silné i  slabé stránky 
naší společnosti i nás samotných. Celá situace si kromě 
ztrát na životech vyžádá velké hospodářské i společen-
ské ztráty. Ale každá epidemie jednou skončí. Věřím, že 
to nejhorší už máme za sebou a můžeme se snad s opti-
mismem dívat do budoucnosti. V pracovním vytížení se 
snažíme nyní řešit problémy související s chodem měs-
ta a starostmi našich občanů. Těsně před schválením je 
rozpočet na příští rok, jehož podoba byla připravová-
na a propočítávána několik měsíců. Věřím, že se nám 
jej podařilo sestavit rozumně, realisticky a s  důrazem 
na rozvoj města a ve prospěch jeho obyvatel. Na závěr 
bych chtěl všem občanům Jindřicho-
va Hradce popřát klidné a  pohodo-
vé Vánoce prožité s  těmi  nejbližší-
mi, a hlavně, aby byl rok 2021 pro 
každého z nás rokem šťastným 
a úspěšným.

Jan Mlčák 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

Adventní trhy tak, jak jsou na ně lidé v Jind-
řichově Hradci zvyklí, letos nebudou. Vzhle-
dem k  epidemické situaci a  vládním opatře-
ním není pořádání takových akcí možné. Trhy 
tak nebudou ani na  zámku, ani na  náměs-
tí Míru. Pokud to situace dovolí, jsme připra-
veni otevřít alespoň vánoční dřevěné cha-
loupky se svařákem a dalšími teplými nápoji 
na náměstí Míru. O vánoční strom ale Jindři-
chohradečáci nepřišli. Náměstí Míru letos oz-
dobila jedle z Dolní Lhoty. Rozsvícení stromu 
se bohužel konalo bez účasti veřejnosti. Běž-

 � Letošní Vánoce budou v Jindřichově Hradci bez trhů, slavnostního rozsvícení 
stromu a na Nový rok bude chybět ohňostroj

Parkování na  parkovišti v  Miřiovského ulici 
za  Oděvou je opět zpoplatněno. Své auto ta-
dy řidiči mohou nechat stát 24 hodin za 10 Kč. 
Poplatek je potřeba zaplatit ihned po  zapar-
kování. Parkovací automat je umístěn u vjezdu 
na parkoviště. Cena je jednotná a platí po dobu 
24 hodin. U vjezdu a výjezdu nejsou závory, jak 
tomu bylo dřív, ale parkovací lístek musí mít ři-
diči na viditelném místě za oknem auta.

 �Parkoviště v Miřiovského ulici je zpo-
platněno. Řidiči zaplatí 10 Kč na celý den

ně se totiž této akce účastnily i  tři tisíce lidí, 
a to není v současné době možné ani bezpeč-
né. Děti se tentokrát budou muset obejít bez 
čertovského odpoledne, a chybět budou také 
adventní koncerty. 1. ledna 2021 se nad měs-
tem nerozzáří oblíbený ohňostroj, jak tomu 
tradičně bývá. Chceme zabránit tomu, aby se 
v centru města i na dalších místech srocovalo 
větší množství lidí. Věříme, že si letos všichni 
užijeme Vánoce i příchod nového roku s rodi-
nou a  setkávání při společenských akcích si 
vynahradíme příští rok.

S ohledem na aktuální epidemickou situaci na-
bídlo město Jindřichův Hradec přednostně osa-
mělým seniorům ve věku nad 60 let nákup po-
travin, drogerie a vyzvednutí léků s donáškou až 
domů zdarma (seniory je hrazena pouze cena 
objednaného zboží), a to na tel. č.: 601 085 567 

 �Město pomáhá seniorům s nákupem. Pro všechny je k dispozici psychologická poradna
od pondělí do pátku v době od 8.00 do 14.30 ho-
din. Stejně tak bylo nejen seniorům nabídnuto 
psychologické poradenství na tel. č.: 702 005 983. 
Obě výše uvedené služby nabídlo město senio-
rům po dobu trvání nouzového stavu.

Eliška Čermáková

 �Vedení města připomnělo komorními vzpomínkovými akty vznik československého 
státu i Den veteránů
Ve středu 28. října si město Jindřichův Hradec 
připomnělo sto druhé výročí vzniku samostat-
ného československého státu. U  památníku 
v Mertových sadech položili věnec starosta Jan 
Mlčák a  místostarostové Radim Staněk a  Mi-
roslav Kadeřábek. Tradiční oslavy musely být 
vzhledem k situaci a platným opatřením zruše-
ny. Starosta města Jan Mlčák při této příležitos-
ti připomněl aktuální společenské problémy 
a vyzval k nápravě dnešních poměrů, které roz-
vrací rozdělená společnost, panující populis- 
mus, touha po  laciných řešeních a všeobecná 
nedůvěra. 

Ve  středu 11. listopadu si starosta Jindřicho-
va Hradce Jan Mlčák a  místostarosta Miroslav 
Kadeřábek připomněli Den válečných vete-
ránů. Komorní vzpomínka se tradičně konala 
na městském hřbitově. „Je důležité si tento den 
připomínat, abychom nezapomněli na  občany 
naší republiky, kteří pro ni udělali to nejvíc - šli na-
ši vlast bránit se zbraní v ruce,“ řekl starosta Jind-
řichova Hradce Jan Mlčák. 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

dinný dům nebo byt, ve  kterém není nikdo 
hlášen k trvalému pobytu. 
Poplatek za  „komunální odpad“ zůstává 
ve stejné výši 500 Kč jako loni, rovněž popla-
tek ze psů zůstává ve stejné výši jako loni a po-
vinnost platit jej mají držitelé psů trvale hlá-
šení v Jindřichově Hradci. Poplatky je možné 
uhradit následujícími způsoby:
a) v hotovosti nebo platební kartou v úřed-

ních hodinách v pokladně oddělení míst-
ních poplatků Městského úřadu Jindři-
chův Hradec v Klášterské ulici

 �ODBOR FINANČNÍ

Finanční odbor městského úřadu připomíná 
poplatníkům, že uplynul 30. listopad, což byl 
letošní náhradní termín pro platbu místního 
poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů pro fyzické osoby 
a místního poplatku ze psů.
Poplatek za  „komunální odpad“ mají povin-
nost platit fyzické osoby s  trvalým pobytem 
v Jindřichově Hradci a  také ty, které zde sice 
nemají trvalý pobyt, ale přitom tu vlastní ne-
movitost určenou k  individuální rekreaci, ro-

b) převodem na účet města:
19-603140379/0800; podmínkou je uve-
dení variabilního symbolu (je uveden 
na pokladních dokladech z minulých let 
nebo jej na  požádání sdělí pracovnice 
oddělení místních poplatků).

Po  uplynutí termínu splatnosti lze dlužnou 
částku u obou poplatků navýšit až na trojná-
sobek. Oba poplatky za rok 2020 lze zatím za-
platit bez navýšení.

Zdeňka Klímová

Upozornění k placení místních poplatků za „komunální odpad“ a ze psů

bývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, 
který tyto služby zajišťuje i  pro naše město. 
Obyvatelé Jindřichova Hradce mohou nejen 
nefunkční světelné zdroje, ale i další elektro-
zařízení zdarma odevzdávat ve sběrném dvo-
ře v ulici U Cihelny nebo v elektro obchodě při 
nákupu nových. 
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné 
zdroje a  další vysloužilá a  nefunkční elektro-
zařízení k ekologické recyklaci, díky které jsou 
z nich pro opětovné použití získávány druhot-
né suroviny, zejména kovy, plasty a  sklo. Hli-
ník, mosaz a další kovy se mohou znovu pou-
žít v  kovovýrobě, z  recyklovaných plastů jsou 
vyráběny např. zatravňovací dlaždice či ploto-
vé dílce a sklo se používá jako technický mate-
riál. Při recyklaci dochází také k ekologickému 
zpracování nebezpečných látek, které některá 
elektrozařízení obsahují (např. rtuť v zářivkách).

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Většina z  nás už dnes ví, že vysloužilé line-
ární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat 
k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký 
je jejich další osud. 
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze 
dvou důvodů. Tím prvním je ochrana život-
ního prostředí před rtutí, která je v těchto vý-
robcích v malém množství obsažena. V jedné 
úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnoho-
násobně vyšších koncentracích může tato je-
dovatá látka poškodit nejen životní prostředí, 
ale i naše zdraví. 
Druhým důvodem je opětovné materiálové 
využití, jež u zářivek a dalších světelných zdro-
jů v  současnosti dosahuje více než 90 %. Vy- 
užitím recyklovaných materiálů při další výro-
bě se šetří přírodní zdroje surovin. 
Zpětným odběrem a  ekologickou recykla-
cí osvětlovacích zařízení se od roku 2005 za-

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2019 re-
cyklovalo 706 tun použitých světelných zdro-
jů, 587 tun malých elektrozařízení a 1 586 tun 
velkého elektra. Díky EKOLAMPu se podařilo 
opětovně využít přes 95 % materiálů ze světel-
ných zařízení a 90 % materiálů z malých a vel-
kých elektrozařízení. To je dobrá zpráva pro ži-
votní prostředí naší země.
Bohužel stále mnoho českých domácnos-
tí nerecykluje a  menší elektrozařízení včetně 
úsporných zářivek hází do  komunálního od-
padu. Z  úsporek a  dalších elektrospotřebičů 
se tak do půdy mohou dostat nebezpečné lát-
ky, se kterými si příroda jen tak neporadí. Prá-
vě vy můžete pomoci tuto situaci změnit. 
Více se o  problematice nakládání s  nefunkční-
mi zářivkami a dalšími elektrozařízeními dočtete 
na: www.ekolamp.cz.

Renata Severová

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky a jiná elektrozařízení?

 �ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Město Jindřichův Hradec zrealizovalo II. eta-
pu záhonů na  sídlišti U  Nádraží. V  návaznos-
ti na předchozí etapu, která byla realizována 
v  roce 2018, tak došlo k  úpravě části vstup-
ních prostorů u osmi dvojvchodů. Stejně jako 
v předchozí etapě došlo k výsadbě okrasných 
travin, keřů, trvalek a  zakrslých jehličnanů. 
Záhony u  vchodů příjemně změnily celkový 
vzhled sídliště a  budou celoročně esteticky 
zajímavé.

Ivana Nováková

Záhony na sídlišti U Nádraží
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jdeme se i  tento měsíc a  SENIOR centrum tu 
bude opět pro vás. Aktuální informace o plá-
novaných programech v  tom případě najde-
te na plakátech v sídle SENIOR centra v Růžové 
ulici č.p. 30/II. V plném provozu je také telefon-
ní linka SENIOR centra: 702 293 088.
Za SENIOR centrum všem přeji hlavně hodně 
zdraví, dobré rodinné i přátelské vztahy, a po-
kud možno optimismus do příštího roku.

Eliška Macurová

 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Rok 2020 se neodvratně blíží ke svému závě-
ru. Kromě mnoha problémů a  hrozby nemo-
ci nám přinesl i hezké chvíle pospolitosti, kdy 
jsme v  SENIOR centru hráli hry, trénovali pa-
měť, cvičili nebo si jen chvíli povídali o svých 
radostech i strastech, navštívili jsme společně 
řadu hezkých výstav a vyslechli několik před-
nášek. Byly to chvíle, kdy jste měli možnost 
u nás získat nové přátele.
Pokud to epidemiologická situace dovolí, se-

Činnost SENIOR centra je podpořena z rozpočtu 
Jihočeského kraje, dotačního programu Podpo-
ra služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 
Sb. o sociálních službách v rámci realizace pro-
jektu „SENIOR centrum“.

Závěr roku v SENIOR centru

Stejně jako na  jaře využívá bazén pauzu ze-
jména k  údržbě, opravám, generálnímu úkli-
du a přípravě dalšího zkvalitňování služeb ji-
nak provozně značně zatížených prostor. 
Mimo jiné také finišuje intenzivní několikatý-
denní práce na podobě nových internetových 
stránek: www.bazen.jh.cz, s kterou bude mít 

veřejnost možnost seznámit se již v  nejbliž-
ších dnech. Zvýší se tím komfort informova-
nosti a komunikace s klienty, kteří navštěvují 
jak samotný bazén nebo jeho sauny, tak i ob-
líbené kurzy Plavecké školy Jindřichův Hra-
dec působící přímo pod hlavičkou městského 
bazénu. Ty jsou určeny pro děti již od 3 měsí-

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Výročí již 11 let od  modernizace a  přístavby 
relaxačního bazénu si právě v  těchto dnech 
symbolicky připomíná Plavecký bazén Jindři-
chův Hradec. Vlivem koronavirové pandemie 
a rozhodnutí Vlády České republiky o uzavře-
ní všech bazénů a saun v zemi se tak, bohužel, 
děje bez návštěvníků. Za normálních okolnos-
tí jich stánek s modrou vodou navštíví v prů-
měru kolem osmi stovek denně, čímž je bazén 
jedním z nejvyhledávanějších míst ve městě.
Po rekordní návštěvnosti v lednu a únoru, jar-
ním vynuceném uzavření z důvodu epidemie, 
z ekonomického pohledu historicky nejúspěš-
nější letní sezóně a  podzimním rozběhnutí 
všech plaveckých kurzů a  tréninků přišla le-
dová sprcha v podobě nařízení o okamžitém 
uzavření komplexu od 9. října.
Rozhodnutí o vypuštění všech bazénů, jejichž 
dlouhodobé udržování bez provozu je ekono-
micky nevýhodné, padlo v závěru října, když 
již bylo zřejmé, že nepůjde o  krátkodobou 
uzavírku. Vedení bazénu a Služeb města Jind- 
řichův Hradec tak učinilo po důkladném zvá-
žení ekonomických aspektů a s plnou zodpo-
vědností a vědomím, že provozovatel ponese 
břímě nákladů spojených s napuštěním, a na-
víc na  znovuotevření areálu bude po  oficiál-
ním oznámení potřebovat 10 dní.

ců věku, přičemž nejpočetnější skupinu tvoří 
účastníci kurzů kojenců a batolat a odpoled-
ních kurzů, které děti již navštěvují samy.
Právě z jejich strany přicházejí i v době korona-
virové přestávky vzkazy ve smyslu, že ve svém 
denním režimu postrádají návštěvu bazénu 
a  těší se na  jeho znovuotevření. Vzájemná 
symbióza je pro bazén, který své služby sta-
ví na  rodinné atmosféře, milou zpětnou vaz-
bou. Plavecká škola je i nadále v kontaktu ať 
již se současnými nebo s novými klienty, kteří 
i v době vynucené přestávky projevují zájem 
o  místa v  budoucích kurzech a  nepřímo tak 
potvrzují optimismus, že se provoz bazénu 
brzy vrátí do normálních kolejí.
Stejná naděje čiší i  z  obrázků, které mohou 
děti do 15 let posílat na bazénový e-mail: ba-
zen@smjh.cz s  tím, že jeho autoři vyjádří, jak 
moc jim bazén chybí. Obrázky jsou postupně 
zveřejňovány na Facebooku Bazén Jindřichův 
Hradec a ty nejzdařilejší i v prostorách vstup-
ní haly (na snímku obrázek Kyrilla Gončaruka 
z triatlonového klubu TCV Jindřichův Hradec). 
Bazén se alespoň tímto způsobem pokusil na-
hradit 7. ročník oblíbené výtvarné soutěže, 
který musel být kvůli pandemii zrušen.

Marcela Kůrková

Bazén vypustil bazény a čeká na dobré zprávy
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým

Od 14. 10. 2020 do 11. 11. 2020 nás opustili:

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Miluše BERANOVÁ Jindřichův Hradec 20. 9. 1935 14. 10. 2020
Josef VALENTA Jindřichův Hradec 7. 9. 1937 14. 10. 2020
Jaroslav FURDANIČ Hůrky 27. 4. 1944 15. 10. 2020
Tibor HABO Člunek 4. 4. 1965 15. 10. 2020
Vlastislav KAŠPÁREK Buk 27. 6. 1939 16. 10. 2020
Vladimír HLINKA Kunžak 1. 5. 1944 16. 10. 2020
Jan KESL Jindřichův Hradec 29. 4. 1943 17. 10. 2020
Vlasta KUBŮ Kardašova Řečice 27. 3. 1923 18. 10. 2020
Jan JECH Pleše 27. 5. 1934 18. 10. 2020
Hana HOFMANNOVÁ Jindřichův Hradec 13. 6. 1944 19. 10. 2020
Věra KRÁTKÁ Nová Včelnice 11. 7. 1939 19. 10. 2020
Marta HOYEROVÁ Kardašova Řečice 28. 6. 1941 20. 10. 2020
Helena STATEČNÁ Řehořinky 24. 3. 1954 20. 10. 2020
Marie KOCMÁNKOVÁ Jindřichův Hradec 19. 9. 1935 21. 10. 2020
Magda VEJNAROVÁ Příbraz 1. 4. 1950 23. 10. 2020
Miloslav JAKEŠ Nová Včelnice 18. 5. 1946 23. 10. 2020
Jan ROD Počátky 26. 5. 1981 24. 10. 2020
Jaroslava KUBÍKOVÁ Dobrá Voda 25. 7. 1938 24. 10. 2020
Jan VEČEŘA Jindřichův Hradec 30. 4. 1944 24. 10. 2020
Marie KOMÁRKOVÁ Jindřichův Hradec 14. 7. 1932 25. 10. 2020
Ing. Zdeněk ŠIMÁNEK Praha 4. 4. 1944 25. 10. 2020
Miloš RÁFTL Nová Včelnice 2. 10. 1953 25. 10. 2020
Milada KUBÁTOVÁ Jindřichův Hradec 20. 9. 1938 26. 10. 2020
Jarmila BARTOŠOVÁ Sedlo 1. 7. 1956 26. 10. 2020
Zeno KAPRÁL Strmilov 19. 10. 1941 26. 10. 2020
Ivan HOUBA Jindřichův Hradec 30. 7. 1938 26. 10. 2020
Hynek KOLLER Jindřichův Hradec 7. 5. 1944 27. 10. 2020
Milada COUFALOVÁ Kamenice nad Lipou 3. 3. 1930 27. 10. 2020
Jarmila STÁNÍKOVÁ Jindřichův Hradec 19. 12. 1933 27. 10. 2020
Milan HAVLÍČEK Nová Včelnice 4. 1. 1951 27. 10. 2020
Karel ŽABKA Jindřichův Hradec 17. 10. 1939 28. 10. 2020
Lidmila HOŠKOVÁ Nová Bystřice 8. 4. 1946 29. 10. 2020

Marie HIRŠOVÁ Jindřichův Hradec 5. 4. 1933 30. 10. 2020
Jiří HRÁDEK Vydří 21. 4. 1944 31. 10. 2020
Petr CHALOUPEK Jindřichův Hradec 28. 12. 1978 1. 11. 2020
Jiří BĚLOHLÁVEK Kardašova Řečice 2. 3. 1946 1. 11. 2020
Oldřich JIRKŮ Jindřichův Hradec 26. 5. 1946 1. 11. 2020
Jaroslav ZMEŠKAL Nová Bystřice 28. 2. 1947 1. 11. 2020
Jiří VRBA Nová Bystřice 8. 2. 1953 1. 11. 2020
Oldřich KUŠNER Suchdol nad Lužnicí 25. 5. 1927 2. 11. 2020
Karel LIŽAN Jindřichův Hradec 18. 8. 1943 2. 11. 2020
MUDr. Hana JACHNOVÁ Jindřichův Hradec 24. 1. 1931 2. 11. 2020
Jaroslav TŮMA Česká Olešná 7. 9. 1947 2. 11. 2020
Marie BROMOVÁ Klenová 14. 8. 1930 3. 11. 2020
Zdeněk BUZEK Jindřichův Hradec 17. 6. 1945 3. 11. 2020
Ladislav NEJEZCHLEBA Nová Bystřice 30. 4. 1943 4. 11. 2020
Jaroslav ŠVEC Jindřichův Hradec 20. 4. 1930 5. 11. 2020
Anna VLKOVÁ Jindřichův Hradec 3. 5. 1936 5. 11. 2020
Pavel JEŽEK Záhoří 8. 12. 1950 5. 11. 2020
Jaroslav ANDRLE Česká Olešná 9. 4. 1931 6. 11. 2020
Zdeňka MUSILOVÁ Stráž nad Nežárkou 26. 2. 1925 7. 11. 2020
Libuše HÁJKOVÁ Jindřichův Hradec 2. 4. 1926 7. 11. 2020
Ladislav BERÁNEK Kunějov 31. 8. 1939 8. 11. 2020
Marie BAUEROVÁ Stříbřec 7. 9. 1925 9. 11. 2020
Jozef BOHÁČ Malíkov nad Nežárkou 23. 9. 1944 9. 11. 2020
Jaroslava BRABCOVÁ Novosedly nad Nežárkou 10. 3. 1933 9. 11. 2020
Miroslav KUBÍK Dobrá Voda 21. 10. 1930 10. 11. 2020
Jana KADLECOVÁ Jindřichův Hradec 4. 12. 1943 11. 11. 2020

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

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

Informační středisko města Jindřichův Hradec 
je pro veřejnost uzavřeno (informace platná 
k  20. 11. 2020, pozn. autora), nicméně jeho 
pracovnice jsou připravené odpovědět na  va-
še dotazy na  e-mailu: info@jh.cz nebo na  tel. č. 
384 363 546, a to v následujících dnech a časech:
Pondělí 7.00–16.30 hodin
Úterý: 7.00–15.30 hodin
Středa: 7.00–16.30 hodin
Čtvrtek: 7.00–15.30 hodin
Pátek: 7.00–13.30 hodin

Jana Říhová

 �ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

Vyznat se v tom, které obchody a služby mo-
hou a které nemohou být otevřené, není jed-
noduché. Informační středisko pro vás pro-
to připravilo, stejně jako na  jaře, přehledný 
seznam všech provozoven v  Jindřichově 
Hradci a  údaje o  tom, kdy a  jak mají otevře-
no, nebo jestli jsou zavřené úplně. Seznam 
je přehledně řazený podle kategorií a je prů-
běžně aktualizován podle toho, jak se budou 
měnit vládní opatření. Seznam je k  dispozi-
ci na  webových stránkách města: www.jh.cz 
v záložce COVID-19. 

Otevřeno nebo zavřeno? Připravili jsme pro vás přehled obchodů a jejich aktuální provoz
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Prodej i  nákup pyrotechnických předmětů, 
které při dodržování návodu k používání neo-
hrozí výbuchem bezpečnost osob ani majetku, 
mají svá přísná pravidla. Zásadně se u těchto 
výrobků musí dodržovat návod na obalu vý-
robku, samozřejmě uvedený v českém jazyce, 

POLICIE ČR

Jindřichohradečtí policisté apelují na  řidiče 
vozidel: Přezujte svá vozidla na zimní pneu-
matiky včas! I přesto, že zima dle kalendáře 
začíná až 21. prosince, neustále klesající tep-
loty naznačují, že se již opravdu blíží, a pro-
to by zodpovědní motoristé měli letní pneu-
matiky uložit do sklepů či garáží a své vozidlo 
na zimu řádně připravit.  
Zákon č. 361/2000 Sb. O  provozu na  po-
zemních komunikacích a o změnách někte-
rých zákonů (zákon o  silničním provozu), 
konkrétně § 40a v  platném znění, přika-
zuje použití zimních pneumatik v místech, 
která jsou označená dopravní značkou 
„Zimní výbava“ (C15a), a  to v  období od 
1. listopadu do 31. března.
Pro představu: šířka přechodu pro chodce je 
pouhé 3 metry, brzdná dráha osobního vo-
zidla vybaveného zimními pneumatikami 
na suché vozovce, při teplotě 0 °C a rychlosti 
60 km/h, je právě o tyto 3 metry kratší než při 
použití letních pneumatik. Řidiči, uvědomme 
si, že právě tyto 3 metry mohu znamenat roz-
díl mezi životem a smrtí!
Léty prověřeným pravidlem je fakt, že po-
kud teplota klesne pod 7 °C, je čas pro pře-
zutí. Od  této teploty se začínají projevovat 

Prevence:

 �Řidiči, máte přezuto na zimní 
pneumatiky?

kde je zřejmý způsob i místo jejich odpalování, 
tj. použití. Výrobek musí být označen zkušební 
značkou, klasifikační třídou, do které jsou py-
rotechnické předměty zařazeny podle stupně 
jejich nebezpečnosti a nesmí chybět ani údaj 
o  době  použitelnosti. Občané, pozor! Naku-
pujte zábavní pyrotechniku pouze u autorizo-
vaných prodejců. Zde je také záruka, že zboží 
ještě, než se dostane ke kupujícímu, je správ-
ně uloženo. Z důvodu používání bezpečné zá-
bavní pyrotechniky, pokud je dodržen návod 
k použití, nemá již veřejnost, zejména mládež, 
potřebu vyrábět různé třaskavé směsi, které 

měly za  následek těžké újmy na  zdraví. Stej-
ně tak je vyloženým hazardem si zahrávat při 
oslavách příchodu nového roku s vojenským 
materiálem. Velkou pozornost je třeba věno-
vat zejména dětem, neboť jsou to bytosti ve-
lice zvídavé a vše co se třpytí, bliká a vydává 
všelijaké zvuky, je přitahuje jako magnet!
Abychom mohli všichni společně a bezpeč-
ně vkročit do nového roku 2021, čtěte peč-
livě návody na  zábavních pyrotechnických 
prostředcích a ostatním výbušninám se ob-
loukem vyhněte! Zvažte též míru konzuma-
ce alkoholu!

30. října
Na  odboru životního prostředí městského 
úřadu bude mít dohru případ útěku staford-
širského bulteriéra, který v pátek navečer vy-
užil nedovřené brány domu v Nežárecké ulici 
a na své krátké pouti stačil napáchat mnoho 
škody a bolesti. Ještě v Nežárecké ulici napa-
dl jiného psa tak, že si jeho ošetření vyžádalo 
zákrok za téměř dva tisíce korun, a bylo štěstí, 
že se majitel stačil se psem ukrýt do domu, ji-
nak by bylo hůř. Černý scénář byl bohužel za-
krátko dopsán v ulici Mládežnická, kde zůstal 

 �Výpis z událostí

před zraky majitelky roztrhaný jorkšírský teri-
ér. Majitel psa vyslechl poučení, že vzhledem 
k  závažnosti postoupí strážníci přestupek 
ke správnímu řízení. 
6. listopadu
Za  aktivního přispění naší jednotky, ať v  po-
době nepřeberného množství kontrol, zákro-
ků, pokut či asistencí, byl na  základě žádosti 
opatrovníka předán do  zdravotní péče s  ná-
sledným převozem do odborného zdravotnic-
kého zařízení místní bezdomovec (68 let), kte-
rý se dlouhodobě zdržoval v prostoru sídliště 
Hvězdárna, respektive v  kontejnerových stá-
ních poté, co s ním vlastník nemovitosti z ulice 
Pod Vrchy ukončil nájemní smlouvu.  
6. listopadu
Z  přestupku proti majetku se bude zpoví-
dat řidič oranžového vozu Audi A3, který si 
ve čtvrtek, pár minut po dvacáté hodině, sple-

tl parkoviště v Miřiovského ulici se závodním 
okruhem, a za pár driftujících kol, jistě naplně-
ných adrenalinem, vytvořil na povrchu parko-
viště kruhy, za které by se nemuseli stydět ani 
návštěvníci ze záhadných galaxií. Řidič jen jak-
si malinko zapomněl, že jeho tvořivou letoru 
sledovalo několik bodů kamerového systému. 
11. listopadu 
Během koronavirové pandemie řešila naše zá-
kladna na 138 případů, při kterých došlo k po-
rušení mimořádných opatření Ministerstva 
zdravotnictví České republiky a usnesení Vlá-
dy České republiky o  přijetí krizových opat-
ření. Městská policie tato porušení v  mnoha 
případech řešila nejen domluvami, ale i ulože-
nými pokutami za více jak 12 000 Kč, a také ně-
kolika postoupeními k  příslušným správním 
orgánům.   

Petr Čermák

MĚSTSKÁ POLICIE

rozdíly mezi letní a zimní pneumatikou. Let-
ní pneumatiky při teplotě pod 7 °C tuhnou 
a zhoršují se tím jejich vlastnosti. Pneumatiky 
určené pro zimní provoz mají většinou jed-
notné označení, a to na svém boku. Jedná se 
o písmena M+S – bláto + sníh (mud + snow) 
nebo zima (winter).
Dopravní policisté nabádají řidiče, nechť jsou 
opatrní a  obezřetní zejména v  lesních úse-
cích, v místech poblíž rybníků a vodních ná-
drží i na mostech či viaduktech, kde je vždy 
předpoklad větší námrazy s delší dobou po-
krytí komunikace.
Zástupce vedoucího DI J. Hradec Milan Ur-
banec upozorňuje řidiče, že kontroly zimních 
pneumatik jsou realizovány při každoden-

 �Silvestr a zábavní pyrotechnika

ních kontrolách hlídek dopravní policie, při 
dopravně bezpečnostních akcích a  v  nepo-
slední řadě se přihlíží k zimnímu obutí u do-
pravních nehod, kdy se tato skutečnost evi-
duje a je součástí fotodokumentace. Sankce 
za  nerespektování zimního obutí činí 
na místě až 2 000 Kč. Pokud bude případ 
projednáván ve  správním řízení, může 
dosáhnout výše pokuty až 2 500 Kč. Trest-
né body se ovšem neudělují. Bude-li ovšem 
prokázáno, že se nekvalitní obutí automobilu 
přímo podepsalo na vzniku dopravní neho-
dy, mohou hrozit sankce i od pojišťovny!
Řidiči, přejeme vám bezpečnou jízdu a šťast-
ný návrat z vašich cest bez nehod!

Hana Millerová
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Kuřáci těšte se!
Deníky proběhla zpráva, že dosud prodávané 
viržinka (u nás ne, neb my pomalu nebudeme 
vědět, jak tyto kdys vypadaly) jsou ještě staré-
ho původu a že nové naše viržinky budou lepší 

jakosti a  lahodnosti než dosavadní. Dosavadní 
jakost doutníků nás k velkým ilusím nepobádá, 
než věříme, že slav. tab. režie skutečně jak vždy 
mile nás překvapí. O ceně není žádné zmínky, 
zajisté, že bude mírná, jak při všech jiných dout-
nících. My bychom se až spokojili, kdyby druh 
ten byl konečně i staré quality a po případě tře-
ba i za staré ceny!

10. prosince 1920
Protest
Na schůzi dne 3. prosince u Tuzarů všemi spole-
čenstvy pořádané usneseno na povolaná mís-
ta odeslati následující protest: Protestujeme 
co nejrozhodněji proti placení moučné koru-
ny i za učedníky a učednice. Žádáme naše po-
slance, aby v zájmu živnostenstva se proti naří-
zení ohradili a žádali změnu, by byli živnostníci 
za učedníky a učednice od placení této dávky 
osvobozeni, neb jinak byli bychom nuceni veš-
keré učedníky a učednice propustiti. 

5. prosince1920
Junák – český skaut 
Okr. den skautský koná se již tuto neděli 5. pro-
since dle pořadu minule oznámeného. Upo-
zorňujeme naši veřejnost zejména na  před-
nášku p. docenta Dra. Em. Rychlíka „O vodním 
skautingu“, která se bude konati v sále Biografu 
o 2. hodině odpolední. Přednášku tuto doporu-
čujeme vřele našim skautům a jejich rodičům, 
ale vůbec každému, kdo má smysl a porozumě-
ní pro přírodu, její krásy a nálady nejrozmanitěj-
ší, které zachyceny jsou v přednášce páně do-
centově bohatou řadou výrazných a nádherně 
kolorovaných světelných obrazů. Předprodej 
vstupenek v knihkupectví p. V. Landfrasa.

Mikuláš se svou družinou
zcela jistě navštíví příští neděli loutkové divadlo. 
Dle ujednání učiní návštěvu nejdříve dřevěným 
hercům a pak podívá se na milé návštěvníky di-
vadla. Rád by každého podělil a tu dovolujeme 
si přátele naší drobotiny o nějaké ovoce uctivě 
žádati. Dárky tyto, jakož i  označené jménem, 
přijímá pan školník v hospodářské škole. Zahá-
jení ve 4 hodiny. Vstupné 40 hal.
Co jest s moukou?
Více jak 14 dní nebyla mouka žádná, až koneč-
ně min. týden dostalo se nám nepatrného to-
ho údělu; tento týden však zase mouka není 
a na lístky moučné vydává se hrách. Což mož-
no hrachu upotřebiti jako mouky a  pak proč 
vlastně platíme tak drahý příplatek na mouku, 
kterou pak ani nedostaneme? Pomalu budeme 
míti toho hospodářství dost! Na něco vybírat, to 
se dovede, ale něco dodat, v tom pokulháváme 
silně.

Prosinec v roce 1920 probíhal poklidně a podobně jako v předválečných letech. Na dětskou opatrovnu, jesle, cho-
robinec a  sirotčinec pamatovali dárcové nadílkami, které byly předávány svatým Mikulášem nebo při vánoční 
slavnosti. Ve městě hostovala operní a operetní společnost M. Zieglerové s českým repertoárem, kterému vévodily 
Smetanovy opery Prodaná nevěsta a Dalibor. U nádraží dokončilo Stavební bytové družstvo Domov výstavbu čin-

žovních domů a uspořádalo jejich veřejnou prohlídku. Značná pozornost byla v týdeníku věnována exotickému fakíru Mery Bey, který měl vystoupit 
1. ledna odpoledne. Náladu všem kazil doléhající nedostatek mouky, ale také tabáku.

POHLEDY DO HISTORIE

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

Mikulášské podělování v opatrovně
Ani letos, ač poměry jsou horší loňských, ne-
zklamal malou naši drobotinu jich dávný pří-
tel biskup Mikuláš. Štědrou rukou dobrodin-
ců a  příznivců uchystal jim velké překvapení 
na svůj svátek. Pronésti před dětmi slovo Miku-
láš a žádati od nich, by každé dítko přineslo si 
z domova šáteček na svou nadílku, vyloudí ra-
dostný úsměv na tvářičce jejich a blaženost ne-
výslovnou v srdéčku. 

Stavba činžovních domů
pro „Stavební družstvo Domov“ v J. Hradci u ná-
draží jest dokončena a  domy jsou způsobilé 
k obývání. V neděli dne 12. prosince odpoled-
ne jsou domy otevřeny a obecenstvu přístupny, 
prohlédnouti si takto moderní, zdravé, poho-
dlné a praktické malé byty nové doby. Stavbu 
prováděl stavitel Jos. Filsak v J. Hradci. 

17. prosince 1920
Na vánoční nadílku Národní jednoty pošumavské
pro menšinovou školu na Hradecku dále laska-
vě přispěli: P. T. pí J. Muková, 1 pár dobrých bot, 
lékárník p. Mr. Fr. Rösch, 10 korun, p. tov. Z. Sin-
ger, 60 párů punčoch a 6 párů nátepniček, sleč. 
L. Kulhová ušila zdarma zástěrky. Šlechetným 
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Akademie umění 3. věku při Základní umělec-
ké škole V. Nováka v Jindřichově Hradci začala 
se vzděláváním studentů – seniorů v říjnu 2018. 
Protože se jedná o dvouletý cyklus, bylo na jaro 
2020 naplánováno slavnostní zakončení studia. 
Předávání diplomů mělo být provázeno hud-
bou, tancem i  výstavkou výtvarných a  palič-
kovaných prací studentů. Bohužel, celoplošná 
karanténa a tím i pozastavení všech kulturních 
a společenských akcí našim plánům nepřály.
Díky nadšení všech pedagogů, ale zejmé-
na díky velkému elánu a  trpělivosti studentů, 
se nám podařilo akci přesunout na  září 2020, 
kdy byla situace přeci jen příznivější. Stalo se 
tak, že jsme 21. září slavnostně předali diplomy 
162 končícím studentům 1. cyklu a zároveň se 
uskutečnila imatrikulace 175 studentů 2. cyklu. 
To vše v příjemném a důstojném prostředí sálu 
Kulturního domu Střelnice za účasti nejen aka-
demiků, ale i jejich rodin a přátel. 
Došlo i na malou výstavku výtvarných prací či 
paličkovaných krajek a na hudební vystoupení 
sólistů i komorního souboru složeného z žáků 
a  pedagogů akademie. Největší úspěch zcela 
zaslouženě zaznamenaly akademičky z taneč-
ního oboru, které v  historických kostýmech 
překrásně zatančily a potvrdily tak známé rče-
ní, že věk je jen číslo.
Přes vyšší věkový průměr studentů akademie 
(55–83 let) byl celý zářijový podvečer plný po-
zitivní energie, kterou dámy a pánové v seni-
orském věku zcela přirozeně šířili kolem sebe. 

 � Své studium slavnostně zakončili první absolventi Akademie umění třetího věku 

Myslím, že se zcela naplnila myšlenka akade-
mie umění, totiž motivovat seniory k aktivnímu 
přístupu k životu, posilovat jejich duševní i fy-
zickou kondici prostřednictvím umění, a  pře-
devším umožnit smysluplné a tvůrčí naplnění 
volného času.

Akademie umění III. věku vstupuje do  dal-
ší etapy. Přejme si společně, abychom mohli 
v klidnější době plnit imatrikulační slib: spolu 
s Múzami povznášet život svůj i životy lidí ko-
lem sebe!

Hana Stráníková

dárcům díky nejvřelejší vzdává za odbor NN.J.P. 
A. Picka, jednatel, který i další dárky přijímá.
24. prosince 1920
Operní a operet. soubor M. Zieglerové 
ukončí příští týden 31. prosince pořad svých 
her. Z provozovaného repertoiru se nám zvláš-
tě zamlouvalo provedení našich národ. oper 
V  studni a  Prodané nevěsty, které možno na-
zvati zdařilým. Doufáme, že ani slíbený Dalibor 
nezklame. Návštěva stále – i před svátky – ne-
obvykle velká dosvědčuje nejlépe oblíbenost 
této opravdu dobré společnosti. Těšíme se, že 
i příštím rokem budeme moci tuto společnost 
uvítati. 
Fakir Meri Bey
Vlastním jménem Ivanovič Školny jest 23letý 
Ukrajinec z Kijeva, který v útlém dětství byl za-

vlečen do  Indie, kdež byl do  hrozných tajů fa-
kirství po dlouhá léta domorodými věhlasnými 
fakiry zaučován. Fakir znamená arabsky „chu-
dý“. U nás jsou známi z románů, cestopisů a in-
dických pověstí jako lidé, kteří skoro nazí všech-
na tělesná utrpení, podobající se středověkému 
mučení, dobrovolně snášejí a  vystavují se tak 
na  odiv věřícím masám. Náš mladý Ukrajinec 
přijede k nám, aby ve skutečnosti tyto nám ne-
uvěřitelné výkony předvedl před očima diváků, 
nevycházejících z  údivu. Vidí, jak tento mladý 
muž pije rozžhavený cín, propaluje nejen měkké 
části svého těla, ale i hlavu ostrými hřeby, kou-
še rozžhavené železo a  jiné neuvěřitelné výko-
ny. Velkou atrakci chce podniknouti tím, že když 
přinesou si fotografii některého známého, uvidí 
ho tak skutečně na podiu, nebo když v této do-

bě nouze o kuřivo, rád by kouření odvykl, mů-
že tomuto zázračnému fakiru dáti kousek nehtu 
svého levého malíčku a  ve  dvou dnech pocítí 
nesnesitelný odpor ke kouření. Ve všech výko-
nech tohoto fakíra jest divák v neobyčejném du-
ševním napětí a doporučuje se, aby lidé slabých 
nervů představení vůbec se nezúčastňovali.  
-------------------------------------------------------------------
Otevírací doba knihovny Muzea Jindřicho-
hradecka: 
Pondělí, středa 12.30–15.30 hodin; návštěvu lze 
objednat předem na e-mailu: behalova@mjh.cz 
nebo na tel. č.: 384 363 661. 
Digitální knihovna Kramerius:
https://www.mjh.cz/knihovna-badatelna/digi-
talni-knihovna.

Štěpánka Běhalová
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V nedávných dnech si členové Klubu historie le-
tectví Jindřichův Hradec připomněli vznik sa-
mostatného československého státu a Den vá-
lečných veteránů. První individuální vzpomínka, 
věnovaná 102. výročí založení republiky 28. říj-
na 1918, se konala u Památníku letců a v kom-
plexu historických pomníků v  Mertových sa-
dech. Uctění památky válečných veteránů se 
pak uskutečnilo ve středu 11. listopadu na měst-
ském hřbitově u pomníku jindřichohradeckého 
75. pěšího pluku a u kříže z kóty 363, který naši 
vojáci přivezli během 1. světové války z ukrajin-
ského bojiště u Cebrova.

 � Členové jindřichohradeckého Klubu historie letectví vzpomínali
Zmíněné vzpomínkové akty však měly i jiná, svá 
vlastní výročí. Památník letců na nábřeží Ladi-
slava Stehny navrhl a v první fázi v červnu 2000 
také sám započal tesat Miroslav Sehnal z Jindři-
chova Hradce. Dokončení se ujal Karel Oupor, 
rovněž z Jindřichova Hradce, tehdy oba členové 
Klubu historie letectví. Památník byl slavnostně 
odhalen před dvaceti lety, právě 28. října 2000. 
Mezi významnými hosty, kteří se této akce zú-
častnili, byl 1. místopředseda Vlády České re-
publiky a ministr práce a sociálních věcí Vladi-
mír Špidla. Veřejnosti tehdy poprvé představil 
toto dílo Jaroslav Bém, devadesátiletý českoslo-
venský předválečný a  poválečný vojenský stí-
hací pilot žijící v  Jindřichově Hradci. Překrásné 
prostorné místo, kde se skulptura již dvě desítky 
let nachází, vybral první polistopadový starosta 
našeho města Josef Eder. 
Památník letců dnes patří na  společenskou 
a  kulturní mapu města nad Vajgarem. Každo-
ročně vždy 8. května v den ukončení 2. světové 
války v Evropě, dále zmíněného 28. října a od ro-
ku 2001 také při pravidelných srpnových „Setká-
ních čs. válečných a poválečných letců v Jindři-
chově Hradci“ přicházejí na tato místa lidé uctít 
památku památku známých i  neznámých na-
šich i  spojeneckých válečných letců. Památ-
ník z vybroušené leštěné mrákotínské žuly má 
na čelní straně podobu křídla bájného průkop-
níka létání Ikara; ze strany od Vajgaru je ve tvaru 
křídla legendárního britského stíhacího letou-
nu Spitfire, na  kterém bojovali během 2. svě-
tové války českoslovenští stíhací piloti v řadách 

Královského letectva (RAF). Z profilu má podo-
bu listu vrtule stroje Blériot, na němž Jan Kašpar, 
průkopník naší aviatiky, uskutečnil 28. července 
1912 právě v Jindřichově Hradci své poslední ve-
řejné vystoupení. 
Druhá „klubová“ vzpomínka se váže k pomní-
ku z kóty 363 na městském hřbitově. Toto au-
torské dílo pochází z  dílny sochaře Rudolfa 
Kabeše. Z  části jej tvoří torzo kříže s  Kristem, 
podstavec znázorňuje padlého vojáka, jehož 
hlavu podpírá anděl. Kříž stál původně na kótě 
363 poblíž ukrajinské obce Cebrov, kde byl bě-
hem bojů od září 1915 do května 1916 opakova-
ně poškozen nepřátelskou střelbou. Pamětníci 
z  řad „pětasedmdesátníků“ uvádějí, že několi-
ka z nich kříž zachránil život. To bylo také důvo-
dem, proč byl posléze převezen do Jindřichova 
Hradce a  umístěn do  kostela sv. Jana Křtitele. 
Odtud byl před několika lety přesunut na zdej-
ší městský hřbitov a stal se místem setkání při 
pietních oslavách Dne válečných veteránů. 
V  pátek 10. listopadu 2017 byla za  vojenských 
poct do duté části pomníku slavnostně vložena 
urna s prstí nasáklou krví jindřichohradeckých 
vojáků, kterou z „Expedice Hodov 2017“ přivez-
li z kóty 363 Miroslav Homola, Ladislav Holický, 
Miloslav Sviták a Vladislav Burian. Od této udá-
losti letos v listopadu uplynuly tři roky.
Bližší informace o této kulturní akci naleznete na: 
https://gvn.cz/a-559-uspech-v-celostatni-
soutezi.html, a  na: https://cuni.cz/UK-6311.
html?news=10738&locale=cz.

Text a foto: Vladislav Burian

Člen Klubu historie letectví Jindřichův Hradec Mi-
roslav Homola během pietního aktu na Den vá-
lečných veteránů 11. listopadu 2020 u  pomní-
ku vojáků jindřichohradeckého 75. pěšího pluku 
z kóty 363 u Cebrova na městském hřbitově.

Pamětní deska u Památníku letců na nábřeží La-
dislava Stehny, která připomíná 20. výročí jeho 
slavnostního odhalení. 

Miroslav Homola z Klubu historie letectví během 
pietního aktu 28. října 2020 u  Památníku letců 
na Nábřeží L. Stehny.

Přestože je letošní školní rok významně po-
znamenán opatřeními proti šíření koronaviru 
a  už pár týdnů děti do  školy nechodí, stačili 
chlapci a  děvčata z  tanečního oboru jindři-
chohradecké Základní umělecké školy Vítěz-
slava Nováka na počátku školního roku získat 
krásná ocenění. V neděli 4. října se zúčastni-
li krajského kola Přehlídky scénického tance 
dětských skupin a zároveň Přehlídky mládeže 
a dospělých v Českých Budějovicích.
Čtrnáct dívek ze 3. ročníku (9–10 let) si zatan-
čilo v  choreografii Bouřky. Chlapecká sku-

 �Tanečníci z jindřichohradecké ZUŠky uspěli na soutěži v Českých Budějovicích
pina (7–10 let) se představila s  choreografií 
Ťuky, ťuky, ťuk. Obě skupiny pracují pod ve-
dením Nadi Kabelové, která je rovněž autor-
kou obou choreografií ve spolupráci se svým 
kolegou klavíristou a  pedagogem Radimem 
Sládkem. Vystoupení děvčat i  chlapců nato-
lik porotu zaujalo, že obě skupiny získaly po-
stup na 38. ročník Celostátní přehlídky v Kut-
né Hoře 2021.
Krajské přehlídky mládeže a  dospělých se 
zúčastnily také studentky 1. ročníku druhé-
ho stupně (13–15 let) s choreografií s názvem 

Z hnízda, na které se autorsky podílely samy 
studentky. Za toto vystoupení si děvčata od-
vezla z  Českých Budějovic ocenění poroty 
„Za  vědomou práci s  detailem a  vytvoření at-
mosféry na jevišti.“
Všem dětem a jejich pedagogům gratulujeme, 
děkujeme za  vzornou reprezentaci základ-
ní umělecké školy a  přejeme hodně dalších 
úspěchů, a hlavně rychlý návrat ke společné-
mu tvoření při běžné školní výuce.

Hana Stráníková
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Zdeněk Kryzánek 
- český herec, spisovatel a dramatik
* 31. 10. 1920 (Jindřichův Hradec)
† 24. 12. 1975 (Praha)
Byl jedním z  největších českých divadelních 
herců s talentem od Pánaboha. I kdyby v tele-

vizi nenatočil nic jiného 
než starého sedláka Žal-
mana v  televizním se-
riálu F. L. Věk, musel by 
si ho zapamatovat kaž-
dý, kdo seriál viděl. Vel-
mi často se objevoval 
na  českém stříbrném 
plátně, ať už jako Hejt-
man Pivo v Markétě La-

zarové nebo Pán z Vlkova v Údolí včel Františka 
Vláčila. Byl nepřehlédnutelný v Kladivu na čaro-
dějnice, Čtyři vraždy stačí, drahoušku a Bouřlivé 
víno. Miloval jižní Čechy, do kterých byl vrostlý 
stejně jako Petr Vok, jehož monolog ze Zuzany 
Vojířové rád říkával. 
Po válce prožil 13 let ve svém druhém angažmá 
v plzeňském divadle, kde vytvořil 89 rolí. Rád si 
vymýšlel a v divadelním klubu a po hospodách 
vyprávěl příběhy o tom, že jeho pradědek byl 
rybníkář Kuba, že je posledním potomkem Ja-
na Cimbury, že byl kapitánem na  jugoslávské 
lodi, že s anglickou perutí bombardoval Plzeň. 
Plzeňští hospodští ho udali za  protistátní ře-
či a  Zdeněk Kryzánek se v  padesátých letech 
dostal před soud. Vedení divadla mu příliš ne-
pomohlo a Kryzánek se přiznal, že je proti so-
cialistickému zřízení. Dostal 3,5 roku vězení a 3 
roky zákaz herecké činnosti. Z vězení se dostal 
o něco dříve jenom díky milosti prezidenta re-
publiky, ale zákaz herecké činnosti mu zkrácen 
nebyl. A  tak se vrátil do  rodného Jindřichova 
Hradce, kde nejprve rušil hřbitov U Svaté Tro-
jice a vykopával hroby, pak stavěl základní ško-

 �Neposlušný herec Zdeněk Kryzánek by oslavil sté narozeniny
lu a poté se dostal jako údržbář a později i jako 
průvodce na  státní hrad a  zámek. Návštěvní-
kům vnucoval příběhy o  Bílé paní, kterými se 
bavil. A začal v té době své příběhy psát. Nejpr-
ve pověsti, pak se pustil do divadelní hry a tele-
vizního scénáře Oklamanci o Vilému Slavatovi, 
Adamu Michnovi z Otradovic a dvou protivní-
cích Burianu Bramhauzskému z Roštejna a Janu 
Dráchovskému z Dráchova. A konečně rozepsal 
i své paměti jako Paměti neposlušného herce. 
Ale v té době už končil herecký zákaz činnosti, 
a tak se přes Divadlo v Karlových Varech dostal 
do Divadla Na Vinohradech v Praze, ale proto-
že neměl kde bydlet, odešel do hereckého sou-
boru Filmového studia Barrandov a po operaci 
břicha zemřel na Štědrý den ve svých 55 letech. 
Více o  Zdeňku Kryzánkovi najdete na: www.
akaska.cz. Památku 100. výročí narození Zdeň-
ka Kryzánka jsme se rozhodli uctít audioknihou 
z  jeho Pověstí z Jindřichova Hradce a zároveň 
připravujeme s  podporou Nadačního fondu 
rozvoje města Jindřichův Hradec audioknihu 
Oklamanci, jejíž výroba se zpozdila jenom díky 
karanténám účinkujících a nemožnosti natáčet 
dialogy a scény ve více lidech.
Audiokniha Pověsti z Jindřichova Hradce:
Zdeněk Kryzánek miloval historii Jindřichova 
Hradce, a tak sepsal několik příběhů z dob, kdy 
se párky necpaly do membrány, nýbrž do ov-
čích střívek.
1. Dělení růží - Starožitná pověst o erbovní 
implantaci slavné Růže pětilisté.
Inspirován zámeckým obrazem Dělení růží na-
psal Zdeněk Kryzánek pověst nebo apokryf, 
který úsměvným způsobem zpracovává pří-
běh o  tom, jak Vítek z  Prčice rozdělil jižní Če-
chy mezi svých 5 synů. Jindřich dostal zlatou 
růži na blankytném poli a k ní Hradec, později 
Jindřichův, Vok obdržel rudou růži na bílém po-
li a k ní Rožmberk, Vilém bílou růži v červeném 

poli a k ní Landštejn, Smil modrou růži ve zla-
tém poli a k ní Stráž nad Nežárkou a levoboček 
Sezema černou růži ve zlatém poli a k ní Ústí, 
později nazvané Sezimovo.
2. Kňour je méně známá pověst o jindřichohra-
deckém měšťanovi Kňourovi, který věnoval své 
jmění na výrobu velikého zvonu a odešel bojo-
vat proti husitům.
3. Bílá paní  je méně známá pověst o Bílé pa-
ní, kdy jako duch vzbudila pátera Mikuláše Pis-
toria, aby šel dát poslední pomazání vladaři 
Jáchymu Oldřichovi z Hradce. Tuto pověst Zde-
něk Kryzánek doplnil historkami o  Bílé paní, 
které tak rád vyprávěl návštěvníkům zámku. Ví-
ce o audioknize najdou zájemci opět na webu: 
www.akaska.cz.

Na závěr:
„Shodou okolností jsem od  příbuzných Zdeňka 
Kryzánka získal písemnou pozůstalost. Část jeho 
divadelní hry Oklamanci byla uvedena na  Stát-
ním hradu a zámku v Jindřichově Hradci. Pověs-
ti a paměti jsem přepsal a zveřejnil na internetu. 
Paměti byly na pokračování zveřejněny i v tisku.“

Antonín Kaška

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
CENTRÁLNÍ PRACOVIŠTĚ (U KNIHOVNY 1173/II) POBOČKA VAJGAR (718/III)

Oddělení dospělé, dětské, hudební + internet - čítárna Dospělé oddělení Dětské oddělení

Středa 23. 12. 2020 9.00–15.00 hodin 9.00–11.00 hodin 
12.00–15.00 hodin 12.00–15.00 hodin

Vánoční svátky 24.–26. 12. 2020 zavřeno zavřeno zavřeno

Pondělí 28. 12. 2020 zavřeno 12.00–18.00 hodin 12.00–18.00 hodin

Úterý 29. 12. 2020 9.00–18.00 hodin zavřeno zavřeno

Středa 30. 12. 2020 9.00–17.00 hodin 9.00–11.00 hodin
12.00–18.00 hodin 12.00–18.00 hodin

Čtvrtek 31. 12. 2020 9.00–13.00 hodin zavřeno zavřeno

Pátek 1. 1. 2021 zavřeno zavřeno zavřeno

Sobota 2. 1. 2021 zavřeno zavřeno zavřeno

Upozorňujeme čtenáře, že uvedená otevírací doba knihovny je pouze předpokládaná a může se měnit v závislosti na vývoji platných nařízení 
vlády a dle epidemiologické situace. Aktuální informace budou uveřejněny na: www.knihjh.cz.

 �Městská knihovna Jindřichův Hradec o Vánocích

Městská knihovna děkuje všem svým čtenářům a návštěvníkům za přízeň, přeje klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a vše nejlepší do roku 2021.
Tomáš Dosbaba
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Motto: „Každý problém pro vás ve svých rukou nese dar.“   (Richard Bach)
Žijeme opravdu zvláštní čas. Na rozdíl od dob minulých si přejeme být ne-
gativní – pak máme pozitivní náladu. Pokud jsme pozitivní, nálada klesá 
až do velké negativity. Pojmy jako výkon, integrace, inkluze či globaliza-
ce jsou na chvíli (nebo na dlouho?) minulostí. Vítězí pojem izolace. Najed-
nou, obráni o celou spoustu vnějších podnětů, musíme vydržet sami se 
sebou a zvládat svůj čas hodně indi-
viduálně. Času máme stejně jako kdy-
koliv dříve – 24 hodin denně. Pouze 
ho používáme zcela jiným způsobem. 
Fantazie a tvořivost hledá cesty k pře-
žití a  ochraně sebe a  svých blízkých 
velmi různě. Nevyhýbá se to nikomu 
– ani našim službám. Místo přípravy 
vánočních akcí stěhujeme klienty v chráněných bytech tak, aby se pozi-
tivní a negativní vzájemně nepotkali. Sháníme náhrady za nemocné za-
městnance. Objednáváme ochranné pomůcky a různé vodičky, aby ti, kte-
ří jsou zdrávi, zdravými i zůstali. A snášíme různé výpadky nálad. Protože 
člověk zdravý a inteligentní si v časech těžkých umí vzít knížku a zahloubat 
se do fantazijních dějů. Ale vysvětlete lidem s mentálním postižením, že 
jim nechcete křivdit, omezovat je, porušovat jejich práva! Těžké k pocho-
pení, když uplynulých dvacet let jsme je masírovali informacemi o právech, 
právech, právech. V této chvíli chceme jediné – podpořit právo na bezpeč-
ný život naprosto každého člověka, protože nám na každém záleží. Ať je 
na straně klientů nebo zaměstnanců. A tak prožíváme zcela nová dobro-
družství. Někteří pohyb směrem ze služby na lůžko, jiní směrem od počíta-
če třeba do obchodu. Vyjíždím na týdenní nákup pro dvanáct lidí chráně-
ného bydlení. Klienty tentokrát s sebou neberu – čím méně kontaktů, tím 
lépe. Košík se mi plní k prasknutí. Strašně dlouho to trvá, neboť (popravdě 
řečeno) tuto činnost běžně nevykonávám a v místním obchoďáku se moc 
nevyznám. Přes zamlžené brýle nad rouškou těžko čtu, o jakou paštiku či 
těstovinu se jedná. Poodhrnu roušku a mladý prodavač mne okamžitě na-
pomene (má pravdu). Znechucení spoluobčané se pohrdavě dívají na můj 
narvaný vozík a u pokladny nápadně vzdychají, cože ještě na ten pás na-
cpu. Pokladní trvá na tom, že zboží musím vyskládat najednou, aby se nám 
to nepletlo. Pás není zrovna dlouhý. Tak jo, zahraju si tetris. Povedlo se! 
24 paštik, 24 jogurtů, kila zeleniny a ovoce, 4 chleby a další a další. Znechu-
cené mručení ve frontě za mnou. Mám jim vysvětlovat, že to nejsou záso-
by pro mne? Zdržuji se jakýchkoli projevů. Čím méně vydechnutých částic, 
tím lépe. Stále ještě se máme fajn. Ministerstvo vypsalo grant na ochran-
né pomůcky, je z čeho nakupovat ochranné oděvy s kapucí či respirátory. 
Naštěstí jsme v létě vyměnili vadný kotel, takže máme teplo, jídla je dost, 
práci máme, střechu nad hlavou taky. Přišli jsme dočasně o řadu aktivit. Až 
to skončí, budeme muset klienty spoustu věcí učit znova, protože dobré 
návyky se ztrácí rychle. Takže o práci opravdu nebude nouze, než vše zase 
„naběhne“, než se znovu naučíme mít povinnosti, starat se o sebe samo-
statně, chodit na nákupy, umývat podlahy nebo koupelny.
Pokud si někdo myslí, že máme málo aktivit, mýlí se. Aktivit je stále hod-
ně, různých komunikací mraky. Energie to spotřebuje mnoho. Jen ten ob-
sah je úplně někde jinde! A tak jako správní „sociálníci“ oceňujeme sílu 
vzájemného obdarovávání. To, když zahlédneme vlídný výraz v očích nad 
rouškou. Neboť úsměv můžeme jen tušit. Milí přátelé, držme se, ať se v lé-
tě potkáme na zahrádkách u pivka či vínka, ať se můžeme radovat ze vzá-
jemných úsměvů!

Drahomíra Blažková

 �Občas negativně pozitivní,  
jindy pozitivně negativní

CHCETE NÁS?
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. Bohu-
žel má několik zdravotních problémů. 
Pejsek má ochrnuté zadní končetiny, ne-
ní proto 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 pejska 
náročnější, není nemožná a Žolíkův optimismus a radost ze života 
vám tuto péči tisíckrát vrátí. Hledáme pro něj tedy extra hodného 
a trpělivého pečujícího majitele s domečkem se zahrádkou. Ostatní 
pejsci nejsou překážkou.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Sašenka
kocourek, cca půl roku 
Budoucí kastrace podmínkou adopce.
Sašenka je opravdu bojínek, přijde jen 
když si myslí, že spíme a  nevidíme ho. 
Nese si s sebou nějakou bolístku. Na mi-
lost nás vezme také když slyší, že se při-
pravuje jídlo, ale to se spíše nechá strh-
nout sourozenci Micinkou a  Jackem. 
Na  mazlení asi nebude, ale jako kočičí 
parťák pro své sourozence je skvělý.  Je 
čistotný, zvyklý na psa.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec) 

Lejla
kočička, cca půl roku
Budoucí kastrace podmínkou adopce.
Lejla je hodná, mazlivá a hravá kočička. 
S  ostatními kočičkami nemá nejmenší 
problém a je zvyklá i na pejsky. Je čistot-
ná, v jídle nevybíravá.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149
(Jindřichův Hradec) 

Borg
kocourek, 1,5 roku, kastrovaný 
Kocourek je hodný a  mazlivý. Jakmi-
le ho hladíte, začne vrnět. Je čistotný 
a s ostatními kočičkami nekonfliktní. Má 
pouze jedno očičko, ale nijak ho to ne-
omezuje.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Apollo
kocour, cca 1 rok, kastrovaný
Kocourek se delší dobu zdržoval v resor-
tu Johanka u Kamenice nad Lipou. Apol- 
lo je hodný a mazlivý kocour. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149
(Jindřichův Hradec) 

Koťátka
kočičky i kocourci, 2 měsíce až půl roku
Budoucí kastrace podmínkou adopce. 
Hodná, vymazlená koťátka různých ba-
rev. Zvyklá na kočičí záchůdek. Celá na-
bídka na: www.cibela.cz
Kontakt pro zájemce - 603 219 149
(Jindřichův Hradec)

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

12  | JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ Žijeme naplno!



„Pokoj ve mně – pokoj s Tebou“
Plamínek světla, přivezený každoročně z Bet-
léma, symbolizuje pokoj a mír. Letošní pande-
mická situace mnohým z nás přinesla jen ne-
utuchající starosti a  obavy nejen o  sebe, ale 
především o naše blízké. Vyčerpání z této situ-
ace je cítit v atmosféře společnosti všude ko-

 � I letos předají skautky a skauti Jindřichohradečákům Betlémské světlo
lem nás. Nedostává se nám klidu, odpočinku 
ani radostných zpráv. Troufám si říci, že prá-
vě „pokoj“ je to, co nám chybí. Pokoj v srdci, 
naděje, úsměv na tváři, radost z běžných dní. 
O  to důležitější je pro nás letos předat vám 
všem poselství z  Betléma – plamínek, kte-
rý snad zažehne pokoj a mír v našich duších. 

Spolu s plamínkem bychom vám rádi předali 
i úsměv, i když schovaný za rouškami. 
Z důvodu omezení shro-
mažďování většího po-
čtu lidí se letos předávání 
světélka uskuteční roz-
ptýleně na několika mís-
tech Jindřichova Hradce 
a  bez tradičního zpívá-
ní. Žádáme vás, abyste 
dodržovali aktuální hy-
gienická nařízení. Více informací najdete na: 
www.betlemskesvetlo.cz. 

Přijměte tedy pozvání a  přijďte si i  letos 
světélko připálit.
Kdy: ve středu 23. prosince 2020 
mezi 17. a 18. hodinou
Kde: (vyberte si jednu z možností)
• náměstí Míru
• Pravdova ulice („u tiskárny“)
• sídliště Vajgar (Trojstředisko)
• sídliště Hvězdárna (před 6. ZŠ)

Přijďte, těšíme se! Srdečně vás zve Středisko 
Pětilisté růže Jindřichův Hradec, Skaut – čes-
ký skauting ABS.

Eva Tůmová

KULTURNÍ SERVIS

TUNE v poslední adventní neděli 20. prosin-
ce od 18.00 hodin. Na programu budou za-
řazeny vánoční a jiné skladby v aranži pro žes-
ťové nástroje. Sváteční zvuky žesťů si budete 
moci vyslechnout v temperované kapli Nane-
bevzetí Panny Marie v  minoritském klášteře 
ve Štítného ulici. Vstupné i zde bude ve výši 
100 Kč a děti 50 Kč.
Jsme smutní z toho, že se nechystá žádná spe-
ciální velká vánoční výstava betlémů z  cyklu 
„Vánoce u svatého Jána“. Pokud situace a vlá-
da dovolí, zpřístupníme o  Vánocích alespoň 
expozice muzea v jezuitském semináři na Bal-
bínově náměstí se stálou expozicí Jihočeských 
betlémů a  samozřejmě náš největší klenot 
– Krýzovy jesličky. Těšíme se na  návštěvníky, 
s vámi prostory muzea opět ožijí.

Pavla Míchalová

Celý letošní rok se nesl v duchu protikorona-
virových opatření a  asi tomu nebude jinak 
i v měsíci prosinci, i když asi všichni doufáme 
v  alespoň mírné rozvolnění. Uvidíme, jak le-
tošní Vánoce budou vůbec vypadat, člově-
ka napadá… nejužší rodinné kroužky, koledy 
z přehrávačů, pouze vlastní betlémky, žádná 
vánoční chaloupka pod stromem na náměstí, 
a kdo ví, jestli se budou moci prodávat kapři. 
My v  muzeu společně s  jindřichohradecký-
mi hudebníky a muzikanty i přesto chystáme 
řadu tradičních adventních a vánočních kon-
certů, o  kterých ovšem nevíme, budou-li se 
moci uskutečnit.
Prvním v  řadě bude ADVENTNÍ KONCERT 
vokálního souboru X-TET, který je pláno-
ván na sobotu 5. prosince od 18.00 hodin 
v  kapli Nanebevzetí Panny Marie v  minorit-

 � Advent v Muzeu Jindřichohradecka
ském klášteře ve Štítného ulici. Na programu 
jsou spirituály a skladby pro více hlasů. Vstup-
né bude 100 Kč, pro děti 50 Kč. Přesně za tý-
den v sobotu 12. prosince od 17.00 hodin je 
plánován VÁNOČNÍ KONCERT JINDŘICHO-
HRADECKÉHO SWINGBANDU, který bude 
v minoritském klášteře ve Štítného ulici. Tady 
zazní swingové evergreeny a další, nejen vá-
noční písně. Zde je vstupné také 100 Kč a děti 
50 Kč. Ve čtvrtek 17. prosince od 19.00 ho-
din se můžete těšit na Českou mši vánoční Ja-
kuba Jana Ryby při VÁNOČNÍM KONCERTU 
v podání pěveckého sboru SMETANA. Ten-
to koncert se tradičně odehrává v  duchem 
prodchnutém prostoru kostela sv. Jana Křtite-
le a vstupné na něj je dobrovolné. Posledním 
plánovaným koncertem v  řadě je VÁNOČNÍ 
KONCERT žesťového souboru TRUMPET 
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ka. Projdeme areálem kolejí naproti gymnáziu 
a v přímém směru pokračujeme kolem Základ-
ní umělecké školy do Husových sadů. 
V  sadech zabočíme vpravo k  soše Jana 
Husa. Kolem sochy sejdeme po  schodech 
na terasu pod hradbami, kde se nám naskyt-
ne výhled na  zámecký komplex. Pokračuje-

Ačkoliv většina letošních adventních a vá-
nočních akcí v  Jindřichově Hradci byla 
s  ohledem na  epidemiologickou situaci 
zrušena, můžete si období nadcházejících 
nejkrásnějších svátků roku zpříjemnit na-
příklad vycházkou malebnými a nádherně 
vyzdobenými zákoutími města.

 � Také zimní toulky Jindřichovým Hradcem mají své kouzlo
Vycházka začíná na  Masarykově náměstí 
u  mapy sloužící turistům k  orientaci. Od  této 
mapy se vydáme Klášterskou ulicí k  františ-
kánskému klášteru s kostelem sv. Kateřiny. 
Před klášterem zahneme vlevo a  vstoupíme 
do malého parku až do Husovy ulice, kde vpra-
vo uvidíte objekt Gymnázia Vítězslava Nová-

ní i nástěnný kalendář našeho města (čekají 
vás zajímavé a  nové fotografie našeho měs-
ta), krásné propagační předměty s  motivem 
Jindřichova Hradce (zpracované od výtvarni-
ce Lucie Martiškové) a mnoho dalších užiteč-
ných dárečků (hrnečky, festivalové kelímky, 
zrcátka, krasohledy, multifunkční šátky, látko-
vé tašky, …) nejen pro všechny patrioty a pří-
znivce našeho města. Přijďte se do našeho in-
focentra inspirovat anebo se k  nám jen tak 
podívat, jakou máme nabídku služeb a zboží.
Otevření Informačního střediska města 
Jindřichův Hradec pro veřejnost je závislé 
na aktuálních vládních opatřeních proti ší-
ření onemocnění Covid-19. Aktuální infor-
mace jsou vám k  dispozici na  e-mailu: in-
fo@jh.cz, popř. na tel. č.: 384 363 546.
Děkujeme za  pochopení a  těšíme se na  vaši 
návštěvu.

Zuzana Bedrnová

Začátkem roku 2020 jsme se připravovali 
na novou turistickou sezónu a oslovovali po-
tenciální návštěvníky našeho města na  ve-
letrzích a  výstavách cestovního ruchu. Zvali 
jsme všechny k návštěvě památkových objek-
tů, na  zajímavé výstavy, do  muzeí a  galerií, 
na kulturní akce, do krásné přírody turistické 
oblasti Česká Kanada a nabízeli širokou škálu 
aktivit na dovolenkové trávení volného času.
V  březnu 2020 i  naše aktivity byly pandemií 
covid zastaveny. Rozhodli jsme se využít čas 

 � Infocentrum Jindřichův Hradec v roce 2020
přípravami na  letní prázdniny a  realizova-
li jsme novou verzi interaktivního průvodce 
Poznej Hradec. Průvodce byl k  dispozici jak 
v  tištěné podobě, tak ve  formě mobilní apli-
kace. Návštěvnost našeho města v měsíci čer-
venci a srpnu byla v mnoha ohledech rekord-
ní. Aktivně jsme se také zapojili do  činností 
spojených s  naším členstvím v  Destinačním 
managementu Česká Kanada, z.s. V  infocen-
tru jsme distribuovali turistické noviny a ma-
py oblasti, prezentovali nové produkty Na ko-
le Českou Kanadou a Dětská Kanada. V rámci 
produktu Česká Kanada jsme byli i výdejním 
místem odměn pro nejmenší účastníky puto-
vání po naší turistické oblasti. Více informací 
najdete na: www.ckanada.cz.
Doufáme, že i  konec tohoto roku bude ales-
poň částečně přát cestování, nakupování či 
návštěvám památek. V informačním středis-
ku budeme již tradičně mít v prodeji stol-
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me dolů po schodech cestou mezi hradbami 
a řekou Nežárkou. Asi po 100 m stoupá vlevo 
vzhůru do  hradeb schodiště, po  kterém vy-
stoupáme a  Liliovou uličkou v  přímém smě-
ru dojdeme k proboštskému kostelu Nane-
bevzetí Panny Marie. Proti vyústění uličky je 
na zdi kostela deska upozorňující, že v  těch-
to místech prochází 15. poledník, jenž je vy-
značen v  dlažbě. Po  pravé straně se nachází 
objekt bývalé jezuitské koleje patřící k  nej-
starším zachovaným v  Čechách. Rohovou 
stavbou je kaple sv. Maří Magdaleny, jež je 
nejstarším městským kostelem z 13. století.
Kolem kaple zabočíme vpravo na  Balbínovo 
náměstí. Zaujme nás empírová budova Land- 
frasovy tiskárny. Proti ní se nachází Muze-
um Jindřichohradecka, bývalé jezuitské 
gymnázium, mezi jehož expozice patří na-
příklad světoznámé pohyblivé Krýzovy jes-
ličky, které bývají otevřené téměř celoročně, 
zejména pak v adventním čase jsou skvělým 
tipem k navození vánoční atmosféry.
Pokračujeme okolo muzea Nežáreckou bra-
nou. Přejdeme most přes Nežárku. Za  mos-

tem odbočíme první ulicí vlevo. Na  nároží 
domu je vyobrazena hlava – tzv. dům „U Bra-
dáče“. Štuková hlava údajně označuje, kam až 
kdysi sahala hladina při povodni, nebo ozna-
čovala holičský krámek. Ulice pokračuje vzhů-
ru na svah nad řekou. Z dalšího úseku je širo-
ký výhled na  zámecký komplex. Překrásnou 
stavbou na pravém okraji je zámecký Rondel, 
perla evropského manýrismu z 16. století. Pod 
zámkem u  řeky jsou vidět bývalé koželužské 
domky. Nejstarší panský dvůr zakoupila roku 
1911 Marie Hoppe Teinitzerová a  založila zde 
Uměleckou textilní dílnu. Gobelíny z této dílny 
jsou světově známé a nyní jejich slávu připomí-
ná Dům gobelínů.
Dojdeme na první rozcestí, kde se držíme vle-
vo, sejdeme z kopce a cesta se stáčí vlevo ko-
lem zdi, za níž je Landfrasova zahrada patřící 
k Landfrasově vile. Cesta se napojuje na silnič-
ku, po které přejdeme most přes Nežárku a po-
kračujeme vlevo Mlýnskou ulicí, kterou ve-
de i žlutá turistická značka. Ulicí pokračujeme 
vzhůru podél kamenné zídky, přes kterou se 
nám nabízí opět jiný pohled na zámecký kom-

plex. Na  konci zídky zabočíme po  žluté znač-
ce vlevo a přejdeme přes mostek nad stavidly. 
Podél Malého Vajgaru a  náhonu do  pivova-
ru dojdeme před vchod do státního hradu 
a zámku. Ten patří k nejstarším šlechtickým 
sídlům v jižních Čechách. 
Pokračujeme po  žluté značce až na  náměstí 
Míru, kde stojí po celý advent nepřehlédnutel-
ný, slavnostně nazdobený vánoční strom. Z bu-
dov na  náměstí zaujme především Výstavní 
dům Stará radnice a Langrův dům se sgrafity.
Opustíme žlutou značku a vydáme se kolem 
Langrova domu a restaurace Zlatá Husa. Zde 
strávil poslední noc na  cestě do  vyhnanství 
K. H. Borovský v roce 1851. Pokračujeme Sva-
tojánskou uličkou ke  kostelu sv. Jana Křti-
tele, který je vedle zámku nejvzácnější raně 
gotickou stavbou. Vpravo ze schodiště je vý-
hled na rybník Vajgar, který v tuhých zimách 
slouží jako parádní plocha k bruslení. Pokra-
čujeme ulicí Štítného do Panské ulice a vpra-
vo zpět na Masarykovo náměstí, kde vycház-
ka městem začala.

Marcela Kozlová
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Zvyky u štědrovečerní večeře
Kolem stolu, u  kterého rodina jedla, se měl 
ještě před začátkem hostiny uvázat řetěz, 
jenž symbolizoval silné rodinné pouto a chrá-
nil rodinu po  celý rok před zlými duchy. 
K  štědrovečernímu 
stolu  se také měla 
podle pověry po-
ložit na  zem seke-
ra a všichni členové 
rodiny na  ni mě-
li před večeří šláp-
nout bosou nohou. 
Kdo totiž na sekeru 
šlápl, zajistil si tím 
zdraví na  celý rok. 
Na  stůl se měl vždy přidat jeden talíř navíc 
pro případ, že by nečekaně zavítal hladový 
host. Pod každý talíř se pak vložila rybí šupina 
a mince větší hodnoty, aby v domácnosti zů-
stalo zachováno bohatství.
Když se pak celá rodina společně usadila 
ke stolu, bylo ve zvyku probrat s ostatními zá-
žitky a události, které se odehrály v minulém 
roce. Celá rodina nesměla po  dobu večeře 
vstávat od stolu, aby se zase za rok u stejné-
ho stolu všichni znovu sešli. Rozlil-li u večeře 
někdo víno, čekaly ho obvykle do  roka křti-
ny. Po  večeři hospodáři zbytky jídla zakopa-
li na zahradě pod stromem nebo velkým ke-
řem, aby si tak zajistili úrodu na celý příští rok. 
K dalším zvykům patří například i dělení vá-
noční oplatky, která odjakživa symbolizova-
la spokojenost, radost, zdraví a duševní čisto-
tu pro celou rodinu. Z jedné oplatky si ulomí 
svůj kousek všichni účastníci štědrovečerní 
hostiny, namočí ho do medu a poté ho sní.

Pouštění lodiček
Rozpulte si několik vlašských ořechů, ze sko-
řápky vyberte ořech a do prázdné půlky po-
mocí nakapaného vosku připevněte malou 
vánoční svíčku tak, aby se nehýbala ani ne-
převracela. Poté svíčku připevněnou voskem 
k  lodičce zapalte. V  průběhu zapalování vy-
slovte svou otázku nebo přání, na které čeká-
te pomocí této věštby odpověď. Nezapomeň-
te však na to, že lodičce můžete položit pouze 
jednu, jasně formulovanou otázku. Otázka 
se může týkat lásky, rodiny, přátelství, práce, 
majetku, úspěchů, i jiných pro vás důležitých 
věcí. Pak už lodičku pouze opatrně spusťte 
do vody napuštěné v  lavoru nebo jiné velké 
nádobě.

Na  Vánoce  by měla každá správná rodina 
uctívat alespoň  několik slavnostních tradic. 
Díky nim se totiž nejen Štědrý den stane ještě 
krásnějším a významnějším.

Dopis Ježíškovi
Tato milá  tradice  se dodržuje v  českých do-
mácnostech již celá léta, jen v poslední době 
se dopisy začaly posílat na konkrétní adresu: 
Ježíškova dílna, Boží dar 362 62, ze které vám 
do Štědrého dne přijde také Ježíškova odpo-
věď. 
• Do obálky vložte nejen svůj dopis, ale ta-

ké platnou známku, aby vám Ježíšek mo-
hl poslat odpověď.

• Obálku s  dopisem zalepte a  na  přední 
stranu napište hůlkovým písmem hes-
lo:  Odpověď od  Ježíška. Na  obálku na-
lepte známku nebo známku s  označe-
ním A.

• Dopisy posílejte na výše uvedenou adre-
su nejpozději do 5. prosince, aby vám Je-
žíšek stihl odpovědět do Vánoc.

Jmelí
O jmelí je všeobecně známo, že přináší do do-
mácnosti štěstí a  lásku. Jen málokdo však ví, 
že štěstí přináší pouze zelené jmelí, které do-
stanete zdarma. Štěstí se totiž přece nikdy ne-
dá koupit. Protože navíc jmelí patří mezi pa-
razitické rostliny, jeho sběrem tak pomáháte 
stromům.
Typickým místem pro jeho zavěšení je rám 
dveří. Políbení pod jmelím přímo na  Štěd-
rý den má zajistit lásku až do příštích Vánoc 
a  podle dávných Keltů je líbání pod jmelím 
dokonce symbolem plodnosti. Rostlinka má 
však také své stinné stránky. Jmelí totiž no-
sí štěstí jen tomu, kdo ho dostane, ale ne to-
mu, kdo jmelí koupí. Darujete-li o  Vánocích 
někomu ze svých blízkých jmelí, darujete mu 
nejen štěstí, ale také lásku, radost a ochranu 
před nemocemi. Do domu pak jmelí kromě již 
uvedeného přináší také odvahu.

 � Tradiční české vánoční zvyky

Házení střevíce
Všichni naši předkové věřili na  tajemnou 
a kouzelnou moc Štědrého večera. Proto k ně-
mu patří mnoho zvyků, věšteb, tradic a pověr. 
Jednou z nich je i  starodávná dívčí tradice – 
tzv.  házení střevíce. Tato tradice se uctíva-
la vždy především na vesnicích a vsích, dnes 
se však téměř úplně vytratila. Házení střevíce 
mělo všem mladým svobodným dívkám pro-
zradit, jestli se v příštím roce vdají nebo zase 
zůstanou celý rok na ocet. Všechny svobodné 
dívky v rodině, které to chtěly zjistit, si tak po-
stupně vzaly do pravé ruky svůj střevíc a po-
stavily se zády k domovním dveřím. Poté stře-
víc hodily přes hlavu ke dveřím a podle jeho 
směru pak určily svou věštbu. Pokud byl stře-
víc otočen svou špičkou ke dveřím, znamena-
lo to, že se dívka do roka vdá a odejde z do-
mu. Když však byl střevíc otočen svou špičkou 
ode dveří, znamenalo to, že dívka ženicha ne-
potká a zůstane celý rok doma.

Vánoční půst
Jednou ze známých vánočních tradic je ta-
ké štědrovečerní půst. Za starých dob se vá-
noční půst dodržoval po celý advent. Nedo-
držoval se však až tak přísně, jako například 
před Velikonocemi. Lidé jen museli nahrazo-
vat maso rybami, ovocem, sýry či pečivem 
a na Štědrý den se jedlo pouze jednou za celý 
den. Ráno se tedy vůbec nesnídalo, v poled-
ne bylo dovoleno sníst nanejvýš zelnou po-
lévku, a pak už se jen čekalo na hlavní štědro-
večerní hostinu, kde se všichni dosyta najedli.
Dnes se  vánoční půst  v  rodinách už skoro 
vůbec nedodržuje, a  když ano, dodržují ho 
především děti, které se těší, že uvidí tradič-
ní zlaté prasátko. To se podle legendy zjeví 
a  proběhne po  stěně každému, kdo dokáže 
celý den nejíst a vzdát se tak vánočního cuk-
roví, sladkostí i jiných dobrot, a to až do doby, 
než na nebi vyjde první hvězdička a tím začne 
i slavnostní večeře.
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z  dotačního programu Úpravy v  expozicích. 
Do  našich výstavních prostor jsme tak mohli 
zakoupit nové prezentační a čtecí stojany a dá-
le televizory, které poslouží jako vítané oživení 
našich výstav a expozic.
Všechny dotace byly náležitě využity k  přes-
ně stanoveným účelům a v příslušném termí-
nu vyúčtovány Krajskému úřadu Jihočeského 
kraje. Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův 
Hradec, p.  o., děkuje poskytovateli dotací, že 
díky získaným financím může pozvednout úro-
veň svých služeb veřejnosti a umožnit jí kvalitní 
využití volného času.

Hana Miglová

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM JINDŘICHŮV HRADEC

Krajský úřad Jihočeského kraje v  letošním ro-
ce stejně jako v letech předešlých poskytl do-
tace pro Vzdělávací a kul-
turní centrum Jindřichův 
Hradec, p. o., čímž se znač-
nou měrou podílel na ce-
loroční činnosti Muzea 
fotografie a  moderních 
obrazových médií i Domu 
gobelínů, kulturních tra-
dic a řemesel.
V  rámci dotačního programu Podpora kul-
tury byla našim institucím přidělena část-
ka 40  000 Kč, která pomohla zajistit výstav-

 �Dotace z Jihočeského kraje přispěly k rozvoji našeho centra
ní projekty v  Muzeu fotografie a  moderních 
obrazových médií, zatímco v  Domě gobelí-
nů to byly projekty především vzdělávací. Fi-
nancována byla práce kurátorů výstav, práce 
lektorů, nové kapa desky či spotřební materiál 
na workshopy. 
Dalším programem byla Propagace muzeí 
a galerií, odkud jsme obdrželi dalších 40 000 Kč. 
Z  této částky jsme pořídili celou řadu propa-
gačních předmětů, jako jsou psací potřeby, taš-
ky na notebooky, termohrnky a další předměty 
určené dětem. Dotace nám také umožnila zafi-
nancovat inzerci v místních měsíčnících.
Poslední významnou částkou bylo 35  000 Kč 

odpovědělo. Olovo pak ztuhne asi po 5 minu-
tách, teprve potom ho opatrně vyjměte z vo-
dy. Pak už vám stačí jen zkoumat, co vám va-
še olovo ukázalo. Existují různé výklady čtení 

z  olověných tvarů, ale nejlepšího výsledku 
docílíte tím, že zapojíte vaši vlastní fantazii 
a budete se řídit tím, co v daném tvaru vidí-
te. To, co vám věštba ukáže, se vám pak stane 
v následujícím roce.

Krájení vánočního jablka
Po štědrovečerní večeři rozdejte všem členům 
domácnosti jablíčka, a poté je po jednom po-
malu vodorovně rozkrajujte. Pokud bude jád-

řinec vašeho jablíčka ve tvaru krásné a ničím 
nenarušené hvězdičky,  budete mít v  příštím 
roce štěstí a budete po celý rok zdrávi. 

Marcela Kozlová
Zdroj: www.topvanoce.cz

Pokud se vaše lodička bude držet při kraji ná-
doby s  vodou, budete se celý rok zdržovat 
doma a nenastanou u vás žádné velké změny. 
Pokud však lodička popluje přímo doprostřed 
nádoby, budete během roku hodně cestovat 
nebo se dokonce odstěhujete. Když se lodič-
ka ihned potopí, je vaše přání marné a nikdy 
se nesplní a když se lodička dotkne jiné lodič-
ky, potkáte v  příštím roce lásku nebo získá-
te nového nejlepšího přítele. Pokud si chce-
te tento zvyk doma vyzkoušet, samozřejmě 
můžete, dávejte jen větší pozor na zapálené 
svíčky, které mohou být mnohdy docela ne-
bezpečné.
Lití olova
Nad plamenem roztavíte v  kovové nádob-
ce kousek olova. Poté roztavený kov pomalu 
a opatrně nalijte do nádoby se studenou vo-
dou, a  přitom vyslovte jasnou a  srozumitel-
nou otázku, na kterou chcete, aby vám olovo 

 � Kulturní dům Střelnice informuje
Vážení návštěvníci Kulturního domu a kina Střelnice,
s ohledem na opatření vyhlášená v souvislosti s šířením nemoci Covid 19 nebylo možné v době uzávěrky Jindřichohradeckého zpravodaje upřesnit jaká-
koliv divadelní či filmová představení a koncerty v měsíci prosinci. Aktuální informace o tom, kdy bude kulturní nabídka obnovena, stejně jako od kdy a ja-
ké filmy bude kino Střelnice promítat, najdete na: www.kultura.jh.cz nebo na: www.kino.jh.cz. 

Jiří Kubát, Čestmír Frühauf
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Jindřichohradecký karatista Vít Masař absol-
voval mezinárodní turnaj v  Polsku, odkud si 
přivezl dvě bronzové medaile.
Člen Karate J. Hradec Okinawa Goju ryu Do-
jo Vít Masař se zúčastnil s českou reprezenta-
cí ČSKGr mezinárodního turnaje všech stylů 
karate Polish Open v Bielsko Biala. Počínal si 
výborně a ve své dominantní disciplíně kata, 
tedy technické sestavě, vybojoval dvě bron-
zové medaile, a  to jak v  juniorské kategorii, 
tak mezi seniory.
„Na  turnaji se opět projevila Vítkova skvělá 
technika a  kondice a  v  obou kategoriích skon-
čil třetí. Zejména bronz mezi seniory je velkým 
úspěchem,“ zdůraznil Masařův trenér Jaroslav 
Valenta.
V  České republice se v  současné době kvůli 
omezením nedá soutěžit, a tak se trenér Va-
lenta se svým svěřencem dohodli, že se Ma-
sař bude v  rámci své reprezentační přípra-
vy účastnit také turnajů v  zahraničí, takže 
po Polsku bude v prosinci následovat napří-
klad klání v Itálii.

Zdeněk Prager
Foto: archiv OGRD

 � Karatista Vít Masař se 
z Polska vrátil „bronzový“

V Národním poháru ČSKe v Olomouci zvítězil Vít Masař v kategorii Kata junioři.

SPORT

ba. Zkrátka nám i  přes výše uvedené nega-
tivní dopady ukázala, že to s námi, lidmi, za-
se není až tak zlé. Podle vyjádření odborníků 
onemocnění Covid-19 už nikdy zcela nevy-
mizí, jen se s  ním budeme muset naučit žít. 
Snad toto nedobrovolné sžívání bude pro nás 
všechny co nejméně bolestné.
Na tomto místě se rozhodně sluší poděkovat 
zdravotníkům v  celé naší krásné zemi za  je-
jich obětavost, nasazení a  péči. Díky putu-

Právě končící rok byl v  mnoha ohledech 
zvláštní a  výjimečný. Každému bez rozdílu 
zasáhl do  života koronavirus nebo opatře-
ní s ním spojená. Celosvětová pandemie při-
nesla obyvatelům všech kontinentů nejistotu, 
strach o své blízké i nedozírné osobní a ma-
teriální ztráty či existenční potíže. Na  dru-
hou stranu však dokázala vzedmout neuvě-
řitelnou míru solidarity, pochopení a ochoty 
podat pomocnou ruku tam, kde bylo tře-

jí rovněž hasičům, policistům a vojákům, zá-
stupcům samosprávy i státní správy, členům 
krizových štábů či tisícům dobrovolníků, kteří 
mnohdy pracovali na hranici svých možností 
a pro něž byl často jediným oceněním úsměv 
potřebných. Výčet těch, kterým se patří vzdát 
hold a úctu, je velký a je prakticky nemožné 
vyjmenovat všechny, ale i  to je důkazem, že 
to s naší společností vypadá lépe, než se nám 
někteří škarohlídi snaží namluvit. 
Období adventu a Vánoc bývá pravidelně ča-
sem pro rekapitulace a hodnocení toho, co se 
nám v uplynulém roce podařilo, a naopak. Le-
tošní svátky vyzývají k zamyšlení nad sebou sa-
mými a  k  přehodnocení životních priorit více 
než kdy jindy. Z celého srdce vám přejeme, aby 
konečná bilance byla pro vás všechny převáž-
ně optimistická.
Milé čtenářky, milí čtenáři, 
velmi děkujeme za přízeň, kterou jste nám v le-
tošním roce věnovali a  budeme se snažit ne-
zklamat vaše očekávání ani v roce příštím.
Užijte si, pokud možno, klidné a  pohodové 
adventní dny, pod stromečkem ať najdete to, 
co vás činí šťastnými a  rokem 2021 nechť li-
di po celém světě bez rozdílu věku, pohlaví či 
vyznání provází především pevné zdraví, na-
děje, veselá mysl a víra v prachobyčejné lid-
ské dobro.

Redakční rada JH zpravodaje

Milé čtenářky, milí čtenáři.
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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: PÁSMO TÉMĚŘ PADESÁTI SCÉN Z LEGENDY O SVATÉM JIŘÍ
Výherkyní se stává: Lenka Razimová z Lodhéřova. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje

Jindřichohradecký zpravodaj – měsíčník
Vydává: Město Jindřichův Hradec
Periodický tisk územně samosprávného celku
Adresa redakce: Panská 136/I, 377 01 J. Hradec 
Místo vydávání: Panská 136/I, 377 01 J. Hradec
Příspěvky do JH zpravodaje můžete zasílat 
na e-mail kozlova@jh.cz, tel.: 384 388 441
Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce
Odpovědný redaktor: Marcela Kozlová

Redakční rada si vyhrazuje právo 
na zkrácení zaslaných příspěvků. 
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o. J. Hradec
Registrační značka: MK ČR E 11680
Zdarma
Číslo: 12/2020 vyšlo k 1. 12. 2020

Elektronickou verzi JH zpravodaje najdete 
na: www.jh.cz 
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 JINDŘICHOHRADECKÝ Žijeme 
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V LETECH 1823-1824 BYLA
V JINDŘICHOVĚ HRADCI 

VYSTAVĚNA BUDOVA STŘELNICE, 
KTERÁ SE STALA CENTREM 
JINDŘICHOHRADECKÉHO 

KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO 
ŽIVOTA, A JE...

NESPLA-
CENÝ

ZÁVAZEK

KONČETINA
(ZAST.)

DOPRAVNÍ
PODNIK

CHEM. ZN.
DUSÍKU

STARO-
ŘECKÝ
BAJKAŘ

OSLOVENÍ
MUŽE

V ANGLII

OZNAČENÍ
KOŇSKÉ

SÍLY
LITR PLOŠNÁ

MÍRA
VÝROBNÍ

DRUŽSTVO

OZNAČ.
SÍLY

(NEWTON)

POHOŘÍ
NA KRÉTĚ

ELAMSKÁ
BOHYNĚ

ZEMĚ

1. ČÁST 
TAJENKY

3. ČÁST 
TAJENKY

KOŘIST

VÝSADA

ZDRHOVADLO

PÍSŇOVÁ
SKLADBA

KULTURNÍ
DŮM

KRÁSNÝ
ZPĚV

NĚM. ČLEN
URČITÝ

MPZ
DÁNSKA

2. ČÁST 
TAJENKY A SICE ZÁVODNÍ

KLUB INSTINKT

ZVLÁŠŤ

TYP AUTA
FORD

CITOSLOVCE
OŠKLIVOSTI

SLUŽEBNÍ
POŘADÍ

RUSKÝ
SOUHLAS

A PODOBNÉ

OZN. PRO
TESLU

ASIJ. PSOV.
ŠELMA

VADA

AMPÉR-
HODINA

CHEM. PRV.
ZN. AT

MYS

FRANC.
PŘEDLOŽKA

ODPOR
V KARTÁCH

60 KUSŮ

JESTLIŽE
(SLOV.)

SPZ
PHA - MĚSTO

HAD Z KNIHY
DŽUNGLÍ

MALÁ
MAPA

VYROBIT
NA STAVU

ZÁSTUP

STÁTNÍ
ARBITRÁŽ

KLOBOUK
(NĚMCOVÁ)

NAŠE TEL.
STANICE

NITRID
MOLYBDENU

SPZ
BEROUNA

ASIJSKÉ
ŽENSKÉ
JMÉNO

ZASEDÁNÍ
(ZAST.)

PRODEJCE
POH. HMOT

VEŘEJNÉ
OZNÁMENÍ

OZN. PRO
SLEČNU

DRUH
PLACHETNICE

CHEM. ZN.
SKANDIA

TUNA

SICILSKÁ
SOPKA

OZDOBA
PRSTENU

SKLENKA
NA LIKÉRY

PRIMÁT

OTRAVA
KRVE

ZNAČKA
ŽÁROVEK

PÍSEMNĚ
VĚNOVAT

PLOD SUBTR.
STROMU

ČÍSLO K
PLAT. KARTĚ

TMAVÁ
ČÁST DNE

MOJE
OSOBNOST

OTÁZKA
PO CÍLI

CHEM. ZN.
SÍRY

NEVYŘÍ-
ZENÝ
SPIS

V HUDBĚ
PIANISSIMO

LENÍK

CHEM. ZN.
SODÍKU

MIMO

ETIOP. TEL.
SPOL.

ZN. NĚMEC.
AUT

SÍŤ
NA CHYTÁNÍ

RYB

CIZÍ
OZNAČENÍ
PRO ČÍSLO

SOLMIZ.
SLABIKA

PORÁŽKA
V BOXU

VOLT-
AMPÉR

MEDITAČNÍ
SLŮVKO

MUŽ. JMÉNO

STARÁ
SOLMIZ.
SLABIKA NÁPOVĚDA: 

DAS, LO, SESE, BARK, ETS,
ESSO, OM, IFA, HP, AE,

KORSAK

MAZLAVÁ
ZEMINA
(SLOV.)

DĚLO

MPZ
NORSKA

LÉTAJÍCÍ
TALÍŘ

SEVER

OZN. PRO
AR

CHEM. ZN.
URANU

HRDINKA
NEZVALOVY

HRY

4. ČÁST 
TAJENKY UMĚNÍ

DISTRIBUČNÍ MÍSTA JH ZPRAVODAJE: Informační středisko v Panské ulici • KD Střelnice • Čerpací stanice FRUKOIL 
• Langrův dům • Novinový stánek v Jarošovské ulici (p. Šlechta) 
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O aktuální situaci ohledně kulturních a společenských akcí vás budeme informovat na: www.jh.cz, www.kultura.jh.cz.


