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 �Druhá etapa rekonstrukce parkovišť a chodníků na Řečičce byla dokončena 

NA HLADINÁCH ZRCADLÍ SE …

Rybník o rozloze 50 ha je posledním vodním 
dílem v  důmyslné rybniční soustavě ležící 
na Hamerském potoce, kdy plocha celého po-

 � Rybník Vajgar 

vodí je více jak 220 km2. Již velmi krátká a ze-
minou nezpevněná hráz budí dojem, že se 
nejedná o klasický rybník vybudovaný v éře 

Od  srpna do  října letošního roku byla 
v  rámci uvedeného projektu provedena 
oprava chodníků, vozovky a  parkovacích 
stání podél okružní komunikace v  úseku 
mezi křižovatkami u domu č.p. 722 a u do-
mu č.p. 728 na  sídlišti Vajgar. Doplněna 
byla rovněž nová parkovací stání. V  upra-

vovaném úseku je celkem 93 parkovacích 
stání (nově zřízená + původní, upravená 
stání). Z toho je celkem 6 stání vyhrazeno 
pro osoby těžce pohybově postižené. Nový 
kryt parkovacích stání, vozovek i chodníků 
byl proveden z  asfaltového betonu. Sou-
částí stavebních úprav bylo také provedení 

Zlatého věku rybníkářství, tj. v pol. 16. stole- 
tí. Hladina rybníku je vzdouvána stavidly, jež 
jsou vsazena do  skalní úžlabiny Malého Va-
jgaru. Akumuluje téměř 1  000  000 m3 vo-
dy. První dochovaná zmínka pochází ze dne 
23. 6. 1399. Na základě archeologických nále-
zů a analýzy sedimentů odebraných na počát-
ku 90. let 20. století lze určit, že místo dnešního 
rybníku bylo již na  přelomu 10. a  11. stole- 
tí cíleně lidmi zahrazeno. V  samotném cho-
botu vodního díla se na  straně k  Otínu na-
cházely ke konci 15. století bobří hrady. Prv-
ní záznam o výlovu rybníka se datuje k roku 
1564: „…našlo se v  něm 71 džberů, kdy na 
džber vycházelo 40 kaprů…“. Takže ryba měla 
něco přes půl druhého kilogramu a výlovek 
činil 46 q kaprů. Rybník Vajgar nesloužil vždy 
jen pro chov ryb. Z historie víme, že chránil 
jako vodní příkop hrad před nepřátelskými 
vojsky a dodával vodu pro panskou pilu, pi-
vovar a mlýn. Jeho vodu nadále potřebovali 
koželuzi, valcháři, barvíři a řezníci, tudíž jeho 
mimoprodukční funkce byla pozoruhodná. 
V 16. a 17. století se původně jmenoval Měst-
ský a o století později byl nazýván Zámecký. 
Z německého pojmenování Weiher (němec-
ky rybník) vznikl dnešní název, který se za-
čal ke konci 18. století počešťovat. Dominan-
tou celého rybníka je dozajista jeho ostrov, 
který nechal v letech 1858–1860 vybudovat 
hrabě Jaromír Černín ke  40. narozeninám 
své manželky Karolíny. Z  výše uvedeného 
textu vyplývá, že lze rybník Vajgar zařadit 
vůbec mezi ty nejstarší na našem území. Je 
součástí městské památkové rezervace a vý-
znamným krajinářským prvkem. Traduje se, 
že výše proti vodě vybudovaný Ratmírovský 
rybník je rovněž starého založení, ale o tom 
až v příštím čísle.

Michal Kotyza 

Vypouštěcí zařízení stavidlového typu na Vajga-
ru (prosinec 2009).Výlov Vajgaru na počátku 20. století.

výměny stávajícího nevyhovujícího potru-
bí veřejného vodovodu. 
Dodavatel: 
EUROVIA CS, a.s.  závod České Budějovice
Celkové náklady projektu: 
8 292 210 Kč včetně DPH

Karel Hron

Rybník Vajgar s umělým ostrovem patří k nejzná-
mějším dominantám Jindřichova Hradce.

V minulém roce jste se mohli na stránkách Jindřichohradeckého zpravodaje seznámit s vý-
ročím osmi set let od první písemné zmínky o městu Jindřichův Hradec a jeho následným 
vývojem v jednotlivých stoletích. Ruku v ruce s rozvojem města a celého zdejšího panství 
šlo dopředu i hospodářství, kde nezastupitelnou roli hrálo rybníkářství a zakládání nových 
rybníků. Na tomto místě bychom proto chtěli v letošním roce připomenout dvanáct nejza-
jímavějších rybníků, které obklopují samotný Jindřichův Hradec. Naše celoroční povídání 
začneme pro jindřichohradecké obyvatele tím nejznámějším – Vajgarem.
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
rok 2020 je za námi a stojíme na prahu roku nového. 
Rok s jedničkou na konci bude určitě lepší než ten mi-
nulý. Všichni jsme si prošli řadou těžkých zkoušek a kaž- 
dému z  nás nějakým způsobem zasáhl do  života CO-
VID-19, ať už osobní zkušeností s  touto nemocí nebo 
někoho z blízkých, a život nám více či méně zkompliko-
vala opatření s epidemií související. Bohužel, s novým 
typem koronaviru se ještě nějaký čas potýkat budeme. 
I přes překážky, které minulý rok přinesl, se nám poda-
řilo udělat pro Jindřichův Hradec mnoho prospěšných 
věcí. Dokončila se druhá etapa rekonstrukce Václavské 
ulice, budování kanalizace a stavba čističky odpadních 
vod v Děbolíně a místní dobrovolní hasiči mají novou 
zbrojnici a  potřebné zázemí. Vybrali jsme městského 
architekta, zmodernizovali chod úřadu, pohnuli jsme 
s projektem revitalizace Tyršova areálu nebo s plánem 
vysázet přes dvě stě nových stromů v  Mertových sa-
dech. Posunuli jsme se také v oblasti komunikace s ve-
řejností. Novým informačním kanálem pro občany je 
od loňska Mobilní rozhlas nebo Instagram města, kte-
ré doplnily občany dobře známý web 
nebo Facebook našeho města. Všem 
čtenářkám a čtenářům přeji hodně 
zdraví v novém roce a ať je rok 2021 
pro nás všechny rokem šťast-
ným a úspěšným. 

Jan Mlčák 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

V  pondělí 23. listopadu se na  náměstí Mí-
ru stěhoval vánoční strom. Třináctimetrovou 
jedli pokáceli pracovníci Služeb města Jindři-
chův Hradec v Dolní Lhotě na zahradě jedno-
ho z rodinných domů. Majitelka domu strom 
městu věnovala. Transport stromu na náměs-
tí nebyl jednoduchý, jedle naložená na kamio-
nu zabírala téměř celou silnici. O první advent-
ní neděli byl vánoční strom na  náměstí Míru 
rozsvícen. Tentokrát to bylo bez doprovodné-
ho programu. Za  přítomnosti starosty města 
Jana Mlčáka stromu požehnal jindřichohra-
decký farní vikář Jan Turek. Starosta Jan Mlčák 
obyvatelům poslal adventní pozdrav formou 
videa, které najdete na YouTube kanále města 
a na našem webu a sociálních sítích. Tradiční 
vánoční trhy byly letos zrušeny, stejně tak no-

 � Vánoční strom bude na náměstí Míru do Třech králů
voroční ohňostroj. Od 3. prosince stály na ná-
městí Míru tradiční dřevěné chaloupky s tep-
lými nápoji. Ani letos ale nechybí novoroční 
projev starosty města, ten vysílá Jindřichohra-
decká televize a je ke zhlédnutí také na webu, 
YouTube i sociálních sítích.

Službu Mobilní rozhlas, která v Jindřichově Hradci funguje od loňské-
ho července, jsme rozšířili o takzvaný Chytrý zpravodaj. Ten umožňu-
je přečíst si měsíčník Jindřichohradecký zpravodaj také v elektronické 
verzi a interaktivně. Když se do Mobilního rozhlasu zaregistrujete na: 
www.jh.mobilnirozhlas.cz/registrace, přijde vám každý měsíc čerstvý 
zpravodaj přímo do e-mailu. 
Archiv čísel i aktuální lednové vydání zpravodaje najdete na stránkách: 
www.jh.mobilnirozhlas.cz.

 � Jindřichohradecký zpravodaj je nově interaktivní a online

 �Starosta města ocenil výherce soutěže Hradec kvete díky vám
Starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák předal 
ve  čtvrtek 19. listopadu ceny vítězům ankety 
o nejlepší květinovou výzdobu ve městě. Cel-
kem bylo do třetího ročníku přihlášeno patnáct 
rozkvetlých předzahrádek a  balkónů. V  kate-
gorii firmy a restaurační předzahrádky vyhrála 
provozovna lahůdek Labužník v Klášterské uli-
ci. V kategorii rodinných domů zvítězila Hana 
Záhorová z Pikety a mezi panelovými domy zís-

kala první místo Marie Kozlovská a Pavla Hum-
lová ze sídliště Hvězdárna. Letos nebylo možné 
předat ceny vítězům při slavnostní akci, jak to-
mu bylo v minulých letech, a  tak starosta Jan 
Mlčák spolu s  vedoucí odboru životního pro-
středí Ivanou Novákovou ocenění výhercům 
předali individuálně. Vítězové získali kromě 
dárkové tašky také finanční hotovost. Pro prv-
ní místo v každé kategorii to bylo 5 000 Kč, pro 
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3  Také Jindřichův Hradec bude letos zřejmě bez většiny 
  adventních a vánočních akcí.
9  Akademie umění třetího věku má v Jindřichově Hradci první 
  úspěšné absolventy.

11 Místní rodák a oblíbený herec Zdeněk Kryzánek by oslavil 
  sté narozeniny.
16-17 Nechte se inspirovat vánočními zvyky našich předků.

druhé místo 3 000 Kč a pro třetí místo 1 000 Kč. 
Vítězové v každé kategorii si navíc odnesli ori-
ginální dřevěnou dekoraci od  výtvarnice Bar-
bory Valentové z Blažejova. Speciální cenu od-
boru životního prostředí získal Jan Tylšar, který 
v areálu firmy ČECH-ODPADY s.r.o. v Dolní Ra-
douni zachránil v květnu letošního roku mládě 
orla mořského. 

Eliška Čermáková
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

šátky, látkové tašky, atd…) nejen pro všechny 
patrioty a příznivce našeho města. Přijďte se 
do našeho informačního střediska inspirovat 
anebo se k nám jen tak podívat, jakou máme 
nabídku služeb a zboží. Jste srdečně vítáni!

Otevírací doba infocentra v lednu 2021:
PO−PÁ: 8.00−17.00 hodin
SO: 8.00−12.00 hodin
e-mail: info@jh.cz, tel. č.: 384 363 546

Jana Říhová

 �ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

V  Informačním středisku města Jindři-
chův Hradec v Panské ulici jsou stále ještě 
v prodeji stolní i nástěnné kalendáře naše-
ho města na  rok 2021, kde najdete zajíma-
vé a nové fotografie. Oba kalendáře pořídíte 
za cenu 99 Kč za kus. V infocentru si ale může-
te vybrat i  další krásné propagační předmě-
ty s motivem Jindřichova Hradce (zpracované 
od výtvarnice Lucie Martiškové) a mnoho dal-
ších užitečných dárečků (hrnečky, festivalo-
vé kelímky, zrcátka, krasohledy, multifunkční 

Vašimi společníky pro rok 2021 mohou být kalendáře Jindřichova Hradce

Projektant: 
Ing.  Slavko Šudič, projekční činnost, Masary-
kovo náměstí 70, Jindřichův Hradec 
Zhotovitel: 
SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 
České Budějovice
Celkové náklady: 1 140 000 Kč včetně DPH
Na tuto akci byla Státním fondem životního pro-
středí ČR poskytnuta dotace ve výši 1 018 000 Kč.

Karel Hron

 �ODBOR ROZVOJE

V listopadu 2020 byla odborem rozvoje dokon-
čena dva měsíce trvající akce, jejímž předmětem 
byly stavební úpravy stávajícího parkoviště s as-
faltovým povrchem u objektu Městské knihov-
ny v Jindřichově Hradci. Práce se týkaly výměny 
nepropustného zpevněného povrchu za vodo-
propustnou dlažbu se skladbou vrstev s  čisticí 
schopností, která je schopna absorbovat (ne-
utralizovat) ropné látky − zabezpečí zachycení 
nerozpuštěných látek a uhlovodíků a jejich po-
stupný rozklad působením mikroorganismů. 

Úprava povrchu parkoviště u knihovny v Jindřichově Hradci

Poděkování patří především Základní škole 
Jindřichův Hradec III, Vajgar 592, v jejímž čele 
stojí ředitel PaedDr. Pavel Štefl, a také zaměst-
nancům jeho školy. Tato škola byla vybrána 
jako krizová, aby zde bylo pečováno o  děti 
všech zaměstnanců IZS, kteří zajištují chod 
nejen zdravotnických zařízení, ale i o děti po-
licistů a hasičů. Škola byla k dispozici pro dě-
ti zaměstnanců IZS od oznámení uzavření zá-
kladních škol vyhlášené vládou ČR, a  to od 
14. 10. 2020. Od  tohoto dne škola podáva-
la každodenní informace na  odbor školství, 
mládeže a  tělovýchovy v  Jindřichově Hradci 

 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Chtěli bychom poděkovat všem ředitelům a ře-
ditelkám našich základních a  mateřských škol 
za jejich přístup a spolupráci v této nelehké do-
bě. Ředitelé a  pedagogové čelili obrovské vý-
zvě při přechodu na distanční vzdělávání a k za-
jištění kvality této výuky za podpory výpočetní 
techniky. Dále chceme poděkovat za organizaci 
a chod škol v karanténních opatřeních, zvládnu-
tí distanční výuky, zajištění učitelů k  zvládnutí 
on-line výuky, aby motivovali žáky k samostu-
diu a samostatnému vzdělávání.  Nejdůležitěj-
ší však bylo zajistit stále se měnící hygienická 
opatření na našich školách a školkách.

ohledně počtu dětí, o  které bylo pečováno. 
Tato čísla se pohybovala v  průměru do  pat-
nácti dětí denně. Péče pro děti zaměstnanců 
IZS, Policie ČR, Hasičského záchranného sbo-
ru ČR a dalších organizací schválených vládou 
v  mimořádných nařízeních byla zajišťována 
do 27. listopadu 2020.
Velmi si ceníme vysokého pracovního nasa-
zení zaměstnanců školy a pedagogické zod-
povědnosti v  těchto těžkých podmínkách, 
a  především si ceníme profesionálního pří-
stupu. DĚKUJEME!

Eva Krejcarová

Poděkování 
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splatný nejpozději do 31. 5. příslušného ka-
lendářního roku. K 7. prosinci 2020 nezaplati-
lo tento poplatek téměř 3 000 poplatníků, což 
je zhruba 1 500 000 Kč. Je to více než v předcho-
zím roce touto dobou. Tato skutečnost je prav-
děpodobně ovlivněna tím, že město na začát-
ku pandemie informovalo poplatníky o tom, že 
pokud nezaplatí poplatek včas, nedojde k jeho 
navýšení v případě, že poplatek bude uhrazen 

 �ODBOR FINANČNÍ

Zastupitelé Jindřichova Hradce schválili vý-
ši poplatku za  komunální odpad na  rok 2021. 
V  roce 2021 obyvatelé zaplatí stejně jako 
loni 500 Kč. Zastupitelstvo města se rozhodlo 
ani pro tento rok poplatek nezvýšit, aby oby-
vatele v  době koronavirové krize nezatěžova-
lo zvyšováním poplatků. Rozdíl ve skutečných 
nákladech a vybraných poplatcích bude kom-
penzován z  městské pokladny. Poplatek je 

do šesti měsíců po splatnosti, tj. do 30. 11. 2020. 
V případě, že poplatek není zaplacen včas, za-
sílá finanční odbor složenky s  informací o ne-
zaplaceném poplatku a možností jeho úhrady. 
Pokud dlužník neuhradí poplatek ani na zákla-
dě zaslané složenky, vystaví správce poplatku 
dlužníkovi platební výměr na dlužný poplatek 
včetně navýšení poplatku. 

Gabriela Dvořáková

Poplatek za odpad se letošní rok zvyšovat nebude

hou s  tříděním odpadů a  jejich shromáždě-
ním v domácnosti, a také usnadní cestu s od-
padem ke kontejnerům na tříděný odpad. 
Tašky jsou určeny především domácnos-
tem, na  které se v  předchozích letech ne-
dostalo. K  vyzvednutí budou od  4. ledna 
2021 na  Městském úřadě Jindřichův Hra-
dec v Klášterské ulici při placení poplatku 

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Město Jindřichův Hradec bude od začátku ro-
ku 2021 opět rozdávat do  domácností tašky 
na tříděný odpad. Radnice bude rozdávat sa-
du tašek, která pomůže občanům lépe třídit 
odpad v  jejich domácnosti. Každá sada ob-
sahuje 3 kusy opakovaně použitelných tašek, 
z čehož jedna je určena na sklo, jedna na papír 
a jedna na plasty. Občanům tak tašky pomo-

za  komunální odpad. Radnice rozdělí ten-
tokrát mezi domácnosti celkem 2  000 sad 
tašek. Do  domácnosti je určena jedna sada. 
Jedinou podmínkou je, aby všichni členové 
domácnosti měli uhrazené všechny poplatky 
za komunální odpad, a to i za předchozí roky. 
Vzhledem k tomu, že tašek je opět k dispozici 
jen určité množství, bude je radnice rozdávat 
domácnostem pouze do vyčerpání zásob.
Rovněž nejmenší obyvatelé našeho města ani 
v  roce 2021 nepřijdou zkrátka. Pro ně si rad-
nice připravila naučnou hru o třídění odpadu 
v podobě pexesa a omalovánky o odpadech.

Jindřichohradeckým domácnostem budou znovu nabídnuty tašky na tříděný odpad

ré v  domácnostech vznikají po  celý rok, nejen 
od jara do podzimu. Pro občany města tak bu-
de zajištěn svoz bioodpadu celoročně. Jelikož 
v zimních měsících (prosinec, leden, únor) je bio-
logického odpadu méně, bude v tomto období 
probíhat svoz pouze 1x měsíčně. V měsíci lednu 

bude probíhat svoz ve druhém týdnu, tzn. v ter-
mínu 11.–13. 1. 2021, dle standardního harmo-
nogramu svozu. V únoru se pak svoz uskuteční 
v  šestém týdnu, tzn. v  termínu 8.–10. 2. 2021, 
opět dle standardního harmonogramu svozu. 
Harmonogram svozu bioodpadu je umístěn 
na  webové stránce města: https://www.jh.cz/
cs/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-spravy-
majetku-mesta/nakladani-s-odpady.html  (v zá-
ložce praktické informace – nakládání s odpady).
Od března do listopadu pak bude probíhat 

Od  roku 2021 zavádí město Jindřichův Hra-
dec celoroční svoz bioodpadů od občanů, a to 
hned z několika důvodů. Jedním z nich je plně-
ní legislativních požadavků na zajištění celoroč-
ního sběru a svozu bioodpadů od občanů, dá-
le požadavek samotných občanů, a především 

i snaha města o snižování množství směsného 
komunálního odpadu ukládaného na  skládku. 
Vzhledem k tomu, že biologicky rozložitelný od-
pad představuje ve  směsném odpadu velkou 
část, je zavedení celoročního svozu možností, 
jak bioodpad ze směsného komunálního odpa-
du separovat. Biologicky rozložitelný odpad to-
tiž netvoří pouze tzv. zahradní odpady jako trá-
va nebo listí, ale významnou částí jsou i rostlinné 
odpady z kuchyní z přípravy zeleniny či ovoce, 
pokojové rostliny či jiné rostlinné odpady, kte-

svoz bioodpadu tak, jak jsou občané zvyklí, 
tzn. 1x za 14 dní v sudém týdnu.
V prosinci roku 2021 by pak byl svoz pravdě-
podobně zajišťován v 50. týdnu, tzn. 13.–15. 12. 
O případné změně budou občané včas informo-
váni.
Co se týká svozu bioodpadu v zimních měsících, 
dovolujeme si upozornit občany, že kvalita ob-
sloužení nádob závisí i na povětrnostních pod-
mínkách. Může nastat situace, kdy za velmi nízké 
venkovní teploty a  vysoké vlhkosti bioodpadu 
v nádobě, se nemusí podařit vysypat celý obsah 
nádoby. V tomto případě občané nádobu ukli-
dí a přistaví ji na další plánovaný termín svozu. 
O nádobu na bioodpad si mohou zažádat u spo-
lečnosti AVE CZ odpadové hospodářství obyva-
telé rodinných a bytových domů se zahradou. 
Pro obyvatele sídlišť Vajgar, Hvězdárna a U Ná-
draží jsou určené hnědé kontejnery umístěné 
na několika stanovištích separovaného odpadu. 
Počet kontejnerů na bioodpad se bude v průbě-
hu roku na všech sídlištích navyšovat.
Díky oddělenému sběru se z bioodpadu stává 
velmi cenná surovina, která se v  areálu Služeb 
města Jindřichův Hradec přeměňuje na  kom-
post. Ten je dále využíván jako hnojivo na úze-
mí města, díky čemuž se do půdy vrací potřeb-
né živiny. 
Apelujeme na občany, aby do nádob vhazo-
vali pouze bioodpad, pro který jsou nádoby 
určené a nevhazovali nežádoucí odpady ja-
ko skleněné, kovové či plastové obaly a jiné 
nerozložitelné odpady či zbytky jídel. Děku-
jeme, že tato pravidla dodržujete, pomáháte 
nám tak bioodpad lépe zpracovat. 

Renata Severová

Město zavádí celoroční svoz bioodpadu
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Jindřichohradečtí kriminalisté slaví úspěch! 
Povedl se jim objasnit případ násilného vlou-
pání do  výlohy prodejny šperků a  hodinek 

POLICIE ČR

Policisté z odboru služby pro zbraně a bez-
pečnostní materiál v loňském roce na Jind-
řichohradecku  zkontrolovali 11 honů. Díky 
situaci ohledně onemocnění Covid-19 byla 
četnost honů v roce 2020 výrazně omezena, 
což se projevilo i na množství kontrol. V roce 
2019 policisté zkontrolovali 19 honů a v ro-
ce 2018 celkem 21 honů (vždy zcela bez zá-
vad). Tři roky po sobě neshledali jindřicho-
hradečtí muži zákona při kontrole honu 
žádné pochybení. Myslivci, věříme, že tato 
příznivá bilance kontrol bez porušení záko-
na bude pokračovat i v roce letošním!

Hana Millerová

 �Policisté završili kontroly honů 

v  centru města Jindřichův Hradec. Na  zá-
kladě poznatků od  občanů a  vlastního 
rozsáhlého šetření ustanovili podezřelého 
muže (r. 1995), který dne 13. září 2020 kolem 
4.50 hodin (patrně v  zištném úmyslu získat 
pro sebe majetkový prospěch a za užití ná-
silí) rozbil skleněnou výplň výlohy prodejny 
v  Panské ulici a  poté z  výlohy odcizil šper-
ky ze žlutého a  bílého kovu o  různých gra-
mážích, včetně několika aranžovacích plat. 
Svým jednáním způsobil celkovou škodu 
ve výši nejméně 369 566 Kč, z toho na odci-

zených věcech ve výši 288 783 Kč a na poško-
zených věcech ve výši 80 783 Kč. Policejní ko-
misař služby kriminální policie a vyšetřování 
z Jindřichova Hradce 26. listopadu vyhotovil 
usnesení o zahájení trestního stíhání pode-
zřelého muže pro trestné činy krádež a po-
škození cizí věci. Usnesení si podezřelý muž 
téhož dne z rukou policejního komisaře pře-
vzal. Nyní již obviněný muž je trestně stíhán 
na svobodě. V případě soudem uznané viny 
mu hrozí trest odnětí svobody na jeden rok 
až pět let nebo peněžitý trest.

12. listopadu
Reklamnímu a obchodnímu pozdvižení v před-
vánočním čase podlehl v  Albertu pokušitel 

 �Výpis z událostí

(61 let) z Lomnice nad Lužnicí, když pod jeho 
pracovní vestou zmizela řádně zamaskova-
ná vánoční papriková slanina za 137 Kč. Ostra-
hou přivolané hlídce se výtečník bez uzardění 
ke svému zoufalému počinu doznal a jako malý 
předvánoční „dáreček“ obdržel pokutu ve výši 
2 000 Kč. 
16. listopadu
Obejít vládní usnesení o  přijetí krizového 
opatření se pokusila provozovatelka jedno-

ho místního obchůdku. Do  svého malého 
královstvíčka plného oděvů a  obuvi umís-
tila drobet drogistického zboží s  pohádkou 
o  tom, že prodává pouze tento sortiment 
a  zákazníky upozorňuje všemi dostupnými 
prostředky, že prodej původního zboží, tedy 
oděvů a  obuvi, je po  dobu krizových opat-
ření přerušen. S touto pohádkou však vydr-
žela pouze do pondělního odpoledne, kdy si 
z  prodejny odnesla zákaznice zimní bundu 

MĚSTSKÁ POLICIE

 � Kriminalisté objasnili vlou-
pání do výlohy prodejny šperků 

Od  počátku letošního roku se ceny dálko-
vého tepla pro více než 4 770 uživatelů by-
tových jednotek či zákazníků v  Jindřichově 
Hradci opět nezvýší. Před koncem minulé-
ho roku představenstvo Teplospol a.s. pro-
jednalo a  schválilo návrh tzv. předběžných 
(zálohových) jednotkových cen s  účinností 
od 1. 1. 2021. Pro odběratele místní lokality 
činí cena 621 Kč za 1 gigajoule + 10 % DPH. 
Město Jindřichův Hradec je svým 34 % podí-
lem jedním z akcionářů společnosti.
Teplospol a. s. ceny dálkového tepla pro vy-
tápění a ohřev vody drží již několik let po so-
bě, ačkoliv každým rokem existuje určitá míra 
inflace, ceny vstupů rostou apod. Společnost 
mimo to dobře hospodaří (ekonomicky i  fi-
nančně) a pravidelně investuje do rekonstruk-
cí či modernizací tepelných sítí a zařízení tak, 
aby distribuce tepla směrem k  odběratelům 
byla co nejefektivnější. Zajišťování oprav je 
považováno za standardní, běžnou záležitost.

 � Vytápění s jistotou
Do konce letošního února se uskuteční vyúčto-
vání dodávek tepla za  rok 2020. Existují před-
poklady, že výsledné (konečné) ceny za  teplo 
budou proti předběžným nižší a  dojde opět 
k  přeplatkům. Cena za  1 gigajoule (GJ) včet-
ně DPH by mohla být někde kolem 635 Kč, což 
by reálně znamenalo pokles o cca 7 %. Z dlou-
hodobějšího pohledu by tak znovu šlo o jednu 
z  nejnižších cenových úrovní. Jak vysoké pře-
platky na  cenách tepla přesně budou, závisí 
na  komplexním uzavření účetnictví minulého 
roku a také na tom, jak vysokou zálohu si kaž-
dý platil.
To jsou nepochybně příznivé zprávy pro odbě-
ratele společnosti, kteří v cenách za teplo ma-
jí absolutně všechny náklady za služby spojené 
s výrobou a distribucí – nic dodatečně neplatí 
a není jim účtováno. 
Je příznačné, že Teplospol a.s. jako jeden z mála 
subjektů v České republice si nepřetržitě od ro-
ku 2016 udržuje nejvyšší možný stupeň eko-

nomického ocenění – důvěryhodnosti AAA 
– Excelentní, a na podzim minulého roku se 
navíc ještě stal držitelem mezinárodního Cer-
tifikátu Top Rating 2020®. Jsou to záruky fé-
rovosti a spolehlivosti. 
Zájem o  služby společ-
nosti se v posledních ob-
dobích zvyšuje, okruh 
odběratelů roste (napří-
klad BD v  Nové Včelnici, 
Městys Chlum u Třeboně 
a v jednání jsou i další).
Věrnosti, přízně a  spolu-
práce odběratelů si spo-
lečnost váží a  vnímá to 
jako podnět pro kvalitu poskytovaných služeb 
a co největší spokojenosti. 
Veškeré informace lze získat či sledovat 
na webových stránkách: www.teplospol.cz.

Milan Kučera
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým

Od 12. 11. 2020 do 7. 12. 2020 nás opustili:

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Ing. Karel BUDIL Jindřichův Hradec 6. 4. 1942 12. 11. 2020

Jaroslav VLK Jindřichův Hradec 18. 9. 1931 13. 11. 2020

Josef BENEŠ Jindřichův Hradec 7. 3. 1933 13. 11. 2020

Libuše DVOŘÁKOVÁ Polště 13. 2. 1945 14. 11. 2020

Miroslav ČULÍK Jindřichův Hradec 20. 1. 1961 14. 11. 2020

Marcela NOVOTNÁ Nová Bystřice 28. 10. 1944 14. 11. 2020

Marta DLOUHÁ Nová Včelnice 6. 12. 1942 16. 11. 2020

Jaroslav KNÍŽE Jindřichův Hradec 23. 4. 1932 17. 11. 2020

Jan HOLUB Otín 9. 6. 1982 17. 11. 2020

Věra PODLIPNÁ Nová Včelnice 2. 5. 1937 18. 11. 2020

Zdeněk MÁCHA Jindřichův Hradec 10. 6. 1956 18. 11. 2020

Marie VEJBOROVÁ Jindřichův Hradec 1. 11. 1928 20. 11. 2020

Zdeněk ČEJKA Děbolín 22. 8. 1952 20. 11. 2020

Josef KALVAS Kladno 2 5. 4. 1937 21. 11. 2020

Bohumil Franko JINDŘICH Jindřichův Hradec 10. 8. 1928 22. 11. 2020

Josef VICAN Potočná 21. 11. 1947 27. 11. 2020

Josef TRACHTA Kardašova Řečice 6. 2. 1946 27. 11. 2020

PhMr. Milena NOVÁKOVÁ Kardašova Řečice 4. 2. 1946 27. 11. 2020

Eva BLÁHOVÁ Nová Olešná 19. 9. 1946 29. 11. 2020

František BLECHA Slavonice 2. 12. 1952 30. 11. 2020

Jiří TRACHTA Děbolín 19. 7. 1975 1. 12. 2020

Pavel FITTL Jindřichův Hradec 1. 2. 1952 2. 12. 2020

Božena LEJTNAROVÁ Jindřichův Hradec 11. 5. 1928 2. 12. 2020

Libuše JANOTOVÁ Přeseka 19. 8. 1934 4. 12. 2020

Štefan ZÁKRUŽNÝ Kardašova Řečice 10. 5. 1953 4. 12. 2020

Josef VÍTEK Střížovice 25. 8. 1941 4. 12. 2020

Miloslav MARTÍNEK Číměř 27. 11. 1925 4. 12. 2020

Mgr. Valentina KLUBKOVÁ Jindřichův Hradec 1. 5. 1932   5. 12. 2020

Ivo KLOBOUČNÍK Jindřichův Hradec 29. 11. 1976 6. 12. 2020

Marie KRÁLOVÁ Jindřichův Hradec 3. 8. 1931 6. 12. 2020

Jan PUDIL Kunžak 24. 7. 1941  7. 12. 2020

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

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

a letní boty, které jí sama provozovatelka na-
bídla a prodala, což vyplynulo z její svědecké 
výpovědi, a také ze záznamu městského ka-
merového systému. Obchodnice se ke  své-
mu počínání doznala, závdavkem obdržela 
pětitisícovou pokutu a  bránu svého králov-
ství musela po dobu trvání nařízených opat-
ření uzavřít. 

26. listopadu
Kolegyním z odboru sociálních věcí městské-
ho úřadu byl předán smutný příběh chlapce 
ze sídliště Vajgar (9 let), jenž byl ve třech pří-
padech v  závěru měsíce kontrolován kole-
gy bez přítomnosti svého otce, který jej má 
v  péči, jak prosí o  peníze. Poprvé ve  dvou 
domech na  sídlišti Vajgar obcházel partaje 
a  požadoval deset korun, podruhé byl za-
stižen v Jáchymově ulici, kde prý byl skládat 
dříví, za což obdržel dvacet korun, za které si 
chtěl koupit nějaké jídlo v pekárně, a potřetí 
se pohyboval více jak jednu hodinu v nákup-
ním centru Albert, kde opět prosil zákazníky 
o peníze, aby si mohl koupit nějaké pití, pro-
tože měl žízeň.

3. prosince
Mladík (24 let) z nedaleké vesnice notně posí-
len alkoholem „vandroval“ ve čtvrtek navečer 
do dvou „tuningářů“ na čerpací stanici ONO.  
Když neplatilo vlídné slovo, skončil v poloze 
ležícího střelce s naraženou dolní končetinou. 
Další z  party milovníků rychlých kol násled-
ně rozvášněného hrdinu odvezl k  ošetření 
do  nemocnice. Marně však všichni spoléhali 
na to, že bude klid. Mladík dál telefonicky vy-
hrožoval odvetou a fyzickou újmou na zdra-
ví, čemuž udělala přítrž přivolaná hlídka kole-
gů. A jak už to tak bývá, pomyslná tečka přijde 
poté, co si mladý muž vyslechne paragrafové 
znění přestupku proti občanskému soužití.

4. prosince
Ve  zkoušce  neobstál v  pátek provozova-
tel hospody v  centru města, který 15 minut 
po  třiadvacáté hodině, navzdory krizové-
mu opatření, hostil návštěvníky. Když dozor-
čí naší jednotky vyslal kolegy, kteří jej vyzva-
li  k  uzavření provozovny, okomentoval vše 
nepublikovatelnými výrazy. Patrně proto, aby 
vše zůstalo pěkně pod pokličkou, nebyl dodr-

žen ani protikuřácký zákon, o rouškách a ro-
zestupech nemluvě. A  co, že přes silnici visí 
čočka kamerového systému? Ale to už by byly 
jen spekulace. Ty rozhodně nebudou na pro-
gramu při jednání u  správního orgánu, kam 
bude celý příběh postoupen. 

5. prosince
Dokonale vytrénované tělo, posedlost doká-
zat všechno na světě a nervy, se kterými ne-
pohne nic na  světě. Tyto vlastnosti, kterými 
náš kolega jistě oplývá, podpořila ještě míst-
ní znalost a  mravenčí práce při vyhodnoco-
vání kamerového záznamu. Díky tomu by-
li odhaleni dva mladiství (15 a 16 let), jejichž 
dlouhodobé bezmyšlenkovité a marnotratné 
potloukání po městě mělo za následek dvo-
je zničené dveře v  městském domě v  Jaro-
šovské ulici, v souhrnu bez dvaadvaceti korun 
za  čtyři tisíce. Po  několika měsících, co byla 
uhrazena způsobená škoda, si mládenci vy-
slechli paragrafové znění přestupku proti ma-
jetku, za který byli oba patřičně „oceněni“.

Petr Čermák
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Leden
Ve středu 1. ledna jsme na náměstí Míru spo-
lečně oslavili příchod nového roku slavnostním 
ohňostrojem. Obyvatele a  návštěvníky města 
krátce pozdravil starosta města Stanislav Mrv-
ka. Následovalo promítání filmu Takoví jsme 
byli v roce 2019. Prvním občánkem města Jind- 
řichův Hradec v roce 2020 se stala Vanesa Že-
níšková, která se narodila 3. ledna. Rodičům 
přišel pogratulovat také starosta města Stani-
slav Mrvka. V  pondělí 20. ledna 2020 se v  za-
sedací místnosti Městského úřadu Jindřichův 
Hradec uskutečnilo novoroční setkání vede-
ní města se zástupci složek integrovaného zá-
chranného systému. V sobotu 25. ledna se v KD 
Střelnice odehrál XXVIII. Reprezentační ples 
města. K tanci a poslechu hrál taneční orchestr 
Baret. V polovině ledna byl zkolaudován nový 
pavilon mateřské školy na sídlišti Hvězdárna. 

Únor
Vedení města Jindřichův Hradec se setka-
lo v pondělí 3. února 2020 v  refektáři Muzea 
fotografie a  MOM s  mladými sportovci, kteří 
v předchozím roce dosáhli mimořádných vý-
sledků na  celostátních i  mezinárodních tur-
najích a šampionátech. V sobotu 8. února po-
řádaly Český svaz žen, Spolek Radouňka žije 
a Osadní výbor Radouňka tradiční masopust-
ní průvod. Během třetího únorového víken-
du se pod patronací města Jindřichův Hradec 
konal společenský večer ve stylu 20. a 30. let 
a masopustní odpoledne. 

Březen
V březnu se Městská knihovna Jindřichův Hra-
dec zapojila do celostátní akce „Březen měsíc 
čtenářů“. Loni jsme si připomněli 350. výročí 
narození Jana Amose Komenského. V pondě-
lí 9. března byla zahájena druhá etapa rekon-
strukce Václavské ulice. V  březnu se objevily 
první případy nákazy novým typem korona-

 �Ohlédnutí za rokem 2020
viru i v České republice a 12. března vyhlási-
la Vláda ČR nouzový stav. Od úterý 17. března 
nabízela radnice možnost nákupů pro senio-
ry. Město také zřídilo dětské skupiny pro dě-
ti klíčových pracovníků ve zdravotnictví a dal-
ších složkách IZS. Nemocnice Jindřichův 
Hradec 19. března otevřela mobilní odběrové 
centrum pro nemocné s podezřením na one-
mocnění koronavirem. Město Jindřichův Hra-
dec nakupovalo textilní roušky od  lokálních 
zhotovitelů a  distribuovalo je místním zdra-
votnickým i  sociálním zařízením a  roušky ta-
ké rozdávali členové Jednotky sboru dobro-
volných hasičů města Jindřichův Hradec před 
prodejnami potravin. 

Duben
Město Jindřichův Hradec prostřednictvím od-
boru sociálních věcí ve spolupráci s místními 
sdruženími rozváželo roušky potřebným se-
niorům. Informační centrum vydalo seznam 
otevřených prodejen či služeb, který pravidel-
ně aktualizovalo. Poté, co město Jindřichův 
Hradec zajistilo dezinfekční prostředky pro 
klíčová zdravotnická i sociální zařízení a slož-
ky IZS, bylo přistoupeno k  předávání dezin-
fekce seniorům k individuální potřebě. V sou-
vislosti s pandemií město například odpustilo 
nájemné v  městských prostorech nebo po-
skytlo místním podnikatelům mimořádnou 
podporu 5 000 Kč. Kulturní dům Střelnice vra-
cel vstupné za zrušené akce.

Květen
Epidemie koronaviru a  opatření s  ní spojená 
polevovala. Nadační fond rozvoje města Jind-
řichův Hradec přispěl částkou 30 000 Kč dobro-
volným 3D tiskařům z Jindřichova Hradce, kteří 
vyráběli štíty pro zdravotníky. Od 12. května byl 
obnoven provoz v kině Střelnice. Od 25. květ-
na se znovu otevřely mateřské školy ve městě. 
V  úterý 26. května 2020 bylo otevřeno veřej-

nosti nové planetárium, které je součástí kom-
pletně zrekonstruovaného areálu Hvězdárny 
a planetária prof. Františka Nušla. 

Červen
Muzeum fotografie a  moderních obrazových 
médií pořádalo odložené vernisáže. Vyhláše-
ní výsledků soutěže Do práce na kole se usku-
tečnilo 19. června v  atriu Muzea fotografie 
a  MOM. 25  305 zdolaných kilometrů přines-
lo 40  000 Kč Farní charitě Jindřichův Hradec. 
V  úterý 23. června předal starosta Jindřicho-
va Hradce Stanislav Mrvka pamětní medaili Ji-
římu Langerovi jako výraz ocenění mimořád-
ných zásluh o spolkový, kulturní a společenský 
rozvoj města. Ve  středu 24. června Zastupi-
telstvo města Jindřichův Hradec odvolalo ze 
své funkce starostu Stanislava Mrvku a  zvo-
lilo novým starostou Jana Mlčáka, a  také no-
vé složení rady města. V  pátek 26. června se 
u  památníku 1. odboje v  Mertových sadech 
konal pietní akt, kterým si účastníci připomněli 
103. výročí bitvy u Zborova. 

Červenec
V  červenci město Jindřichův Hradec spusti-
lo novou službu pro občany Mobilní rozhlas. 
Občané, kteří se do  Mobilního rozhlasu za-
registrují, od  nás dostávají důležité informa-
ce o  dění ve  městě prostřednictvím e-mailů, 
zpráv do aplikace nebo sms. V pondělí 6. čer-
vence se u  sochy Mistra Jana Husa v  Huso-
vých sadech uskutečnilo ekumenické shro-
máždění k  605. výročí upálení Mistra Jana 
Husa. Vzpomínkového aktu se zúčastnili zá-
stupci církví i starosta Jindřichova Hradce Jan 
Mlčák a  místostarosta Miroslav Kadeřábek. 
V  červenci Jindřichův Hradec také spustil in-
teraktivního průvodce Poznej Hradec. V pon-
dělí 27. července a v úterý 28. července se ko-
naly komentované prohlídky městem, které 
měly mezi lidmi velký úspěch. 
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Srpen
První srpnový víkend se uskutečnila tradiční 
jindřichohradecká pouť Porcinkule. V  úterý 
11. srpna dorazil nejdelší štafetový běh 
na světě Peace Run na jindřichohradecké ná-
městí Míru. Starosta Jindřichova Hradce při té 
příležitosti vyhlásil jako Mírový strom jeden 
z habrů před Muzeem fotografie a MOM. V so-
botu 29. srpna se konalo tradiční veselé roz-
loučení s  prázdninami. V  sobotu 29. srpna 
se také uskutečnila tradiční opera na zámku. 
Tentokrát diváky potěšil Verdiho Trubadúr. 
V pondělí 31. srpna se slavnostně otevřela po-
bočka Městské knihovny Jindřichův Hradec 
na sídlišti Vajgar po rekonstrukci interiéru. 

Září
Do  jindřichohradeckých základních škol na-
stoupilo 1. září 255 prvňáčků.  Osadní výbor 
Dolní Radouně pod záštitou města Jindřichův 
Hradec pořádal v  sobotu 5. září sedmý roč-
ník Her bez hranic místních částí Jindřichova 
Hradce. Her se zúčastnilo pětičlenné družstvo 
za každou místní část a vyhrál tým z Radouň-
ky. V pátek 4. září se poprvé od 6. března kona-
lo vítání občánků v refektáři muzea fotografie. 
Slavnostní ceremonie se od března nekonala 
kvůli opatřením proti šíření nemoci Covid-19. 
Nakonec bylo toto vítání občánků v roce 2020 
také poslední. V pondělí 7. září převzal staros-
ta města Jindřichův Hradec Jan Mlčák na Kraj-
ském úřadě Jihočeského kraje Zlatý erb za 
2. místo v kategorii elektronické služby. Poro-
ta ocenila živá vysílání ze zasedání zastupitel-
stva. V pátek 18. září se v rytířském sále jind-
řichohradeckého zámku uskutečnil slavnostní 
koncert vítězů v  rámci 52. ročníku Jihočes-
kého festivalu Concertino Praga. Turistickou 
sezónu v  sobotu 12. září symbolicky uzavřel 
tradiční cyklistický výšlap Přes kopec na Hra-
dec aneb Jindřichohradecký pedál. Celkem se 
do něj zaregistrovalo 589 lidí všech věkových 

kategorií. V pondělí 14. září skončila po víc než 
půl roce uzavírka Václavské ulice. Jindřichův 
Hradec se umístil opět na třetím místě v kraj-
ském kole srovnávacího výzkumu Město pro 
byznys. Česká republika se potýkala s  nástu-
pem druhé koronavirové vlny. Protiepidemic-
ká opatření se postupně zpřísňovala. Byly zru-
šeny Svatováclavské slavnosti. A  na  neurčito 
se odložil také slavnostní večer spojený s pře-
dáváním cen starosty města Křišťálová růže. 

Říjen
První říjnový víkend se konaly krajské a senát-
ní volby. V  pondělí 5. října začal platit opět 
nouzový stav. Město hledalo městského ar-
chitekta a nabízelo k prodeji stavební pozem-
ky v Otíně. Město Jindřichův Hradec také no-
vě spustilo svůj oficiální instagramový účet. 
Postupně docházelo ke zpřísňování opatření. 
Uzavřela se vnitřní sportoviště, byly zakázány 
veškeré kulturní akce. Od poloviny října se za-
vřely také školy, restaurace i některé obchody. 
Město zřídilo pro děti zdravotníků a  dalších 
potřebných profesí krizovou školu. Začalo se 
instalovat vánoční osvětlení. Radnice zveřej-
nila seznam restaurací, které ve  městě nabí-
zely jídlo s sebou. Město opět spustilo službu 
s nákupy pro seniory, a  také psychologickou 
poradnu po  telefonu. Ve  středu 28. října si 
město Jindřichův Hradec připomnělo sto dru-
hé výročí vzniku samostatného českosloven-
ského státu. U památníku v Mertových sadech 
položili věnec starosta Jan Mlčák a  místosta-
rostové Radim Staněk a Miroslav Kadeřábek.

Listopad
Dobrovolní hasiči postavili v  areálu nemoc-
nice druhý stan pro mobilní odběrové místo 
PCR testů na  COVID-19. Informační centrum 
znovu připravilo seznam otevřených provo-
zoven a  služeb. Krizový štáb města rozho-
dl o přípravě náhradní kapacity pro umístění 

stabilních pacientů s  COVID-19. Dvaadvacet 
lůžek bylo připraveno v Domově mládeže při 
Střední odborné škole a středním odborném 
učilišti Jindřichův Hradec. Ve středu 11. listo-
padu si starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák 
spolu s  místostarostou Miroslavem Kadeřáb-
kem připomněli Den válečných veteránů. Ko-
morní vzpomínka se tradičně konala na měst-
ském hřbitově. Starosta Jindřichova Hradce 
Jan Mlčák předal ve čtvrtek 19. listopadu ceny 
vítězům ankety o nejlepší květinovou výzdo-
bu ve městě. V neděli 29. listopadu byl na ná-
městí Míru za přítomnosti starosty města Jana 
Mlčáka rozsvícen vánoční strom. Jedli z Dolní 
Lhoty požehnal farní vikář Jan Turek. Starosta 
Jindřichova Hradce současně poslal lidem on-
line adventní přání. 

Prosinec
Od čtvrtka 3. prosince přešla Česká republika ze 
čtvrtého do třetího stupně rizika epidemického 
systému PES a  došlo k  rozvolňování opatření. 
Otevřely se restaurace, obchody, služby i vnitř-
ní sportoviště, ve  všech provozech ale platila 
přísná hygienická opatření. Službu Mobilní roz-
hlas jsme v prosinci rozšířili o takzvaný Chytrý 
zpravodaj. Ten umožňuje přečíst si měsíčník 
Jindřichohradecký zpravodaj také v  elektro-
nické verzi a  interaktivně. Ve čtvrtek 3. prosin-
ce byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná 
hasičská zbrojnice SDH Jindřichův Hradec. Sta-
rosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák předal čle-
nům jednotky SDH města Jindřichův Hradec 
také dvanáct nových zásahových přileb. Měs-
to jako předčasný dárek pod stromeček zveřej-
nilo nejen pro své obyvatele nové propagační 
video. Na náměstí Míru byly otevřeny vánoční 
chaloupky s  občerstvením, jejich provoz však 
po zhruba týdnu opět zastavila vládní opatře-
ní proti šíření koronaviru. Zrušeny byly také ad-
ventní trhy a novoroční ohňostroj.

Eliška Čermáková 
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ných spanilých tanečnic, a  ještě většího počtu 
švarných tanečníků. Průčelní stěna dekorová-
na znaky obchodnictva a Č.O.B, látkami a kvě-
tinami jednoduše, leč vkusně. Tančeno při řízné 
hudbě vojenské, jejíž výkony pod známou tak-

tovkou dirigenta p. Pravečka všeobecně se líbily 
a tančící svět plně byl uspokojen hojným opa-
kováním. Při toiletě dam převládala barva bílá 
a  všude bylo viděti nemalý vkus. Dámám ne-
dostalo se jak obyčejně při těchto plesích vkus-
ných tanečních pořádků, nýbrž prosťoučkého 
otisku pořadu, než i tak vytančily se v míře plné 
a rády se spokojily se slibem, že bude-li za rok 
již jednou lépe, že pořadatelstvo jim i tuto újmu 
plně vynahradí. Z pořadu tanců zmizela nadob-
ro francouzská čtverylka, čehož hlavně ti „used-
lejší“ litovali a máme za to, že pěkný franc. sa-
lonní tanec ten z našich českých plesů vyloučen 
býti neměl. 

Krádež obrazů v křížové chodbě u sv. Jana
V létě a na podzim odcizeny byly ve jmenova-
ném kostele 2 cenné obrazy na  stěnách tam 
zavěšené. Zlodějkou obrazů byla četnictvu 
a policii dobře známá osoba Al. Králíková, kte-
rá obrazy ty na známé jí místo odnesla a za ne-
patrný peníz zde prodávala. Smutný případ ten 
oznámen soudu a obrazy mající cenu více jak 
800 K budou na původní místo navráceny. 
14. ledna 1921
Příležitost k slušnému výdělku
Naříká se na nezaměstnanost, ale v našem měs-
tě začíná toto sociální zlo pozbývati platnosti. 
Od založení akciové společnosti na zpracování 

7. ledna 1921
Jmenování 
Pan Dr.  Jos. Schützner byl jmenován min. nár. 
osvěty knihovníkem universitní knihovny v Brně. 
Sňatek
Včera o půl. 12. hod. slaven v proboštském kos-
tele sňatek slečny Milady Veselé, dcerušky velko-
obchodníka předsedy obch. grémia pana Karla 
Veselého s  panem Stanislavem Husákem inže-
nýrem st. drah v Brně, bratrem ministra N. O. ge-
nerála Husáka, který v doprovodu své choti sňat-
ku přítomen byl. 

Oslavný večírek šedesátých narozenin
Dra. K. Kramáře, pořádaný dne 4. t. m. ml. gener. 
Č.N.D., vydařil se způsobem nejdůstojnějším 
nade vše očekávání. Přednáška p. prof. Lamače 
byla důmyslně promyšlena a oduševněle před-
nesena; byla v ní vystižena mravenčí píle a ne-
změrná láska i oddanost ku vlasti a národu a ná-
ležitě vysvětleno působení Dra. Kramáře, kterýž 
zcela nezištně, nedbaje intrik, úkladů, protiven-
ství a překážek v cestu mu kladených, vedl po-
litiku národní pevnou rukou, třeba že i mnohdy 
musil odchýliti se z cesty přímé, aby nepoškodil 
zdar cíle vytčeného, a tak pro neporozumění cí-
lů zamýšlených byl a jest dosud mylně odsuzo-
ván a nepochopen, vzdor tomu, že národ děku-
je jemu za veliké a cenné vymoženosti a za svoji 
samostatnost.
Repres. ples Č.O.B.,
jímž minulou středu zahájen mnohoslibný le-
tošní masopust, stal se dostaveníčkem přečet-

V lednu roku 1921 započala v Jindřichově Hradci bohatá a slavná plesová sezóna. Ohlas od Nežárky pravidelně při-
nášel pozvánky na jednotlivé taneční večírky, kterých se konalo každý týden dokonce několik, ale také podrobná 
hodnocení společenských večerů, z nichž mnohdy odcházeli účastníci až za kuropění. Košaté recenze v týdeníku si 
všímaly počtu účastníků, chválily mimořádně honosné róby zdejších dam, kterým v tomto roce dominovala bílá bar-

va, hodnotily zařazené tance a kritizovaly zaváděné moderní taneční novinky. Všímaly si také hudby, sálu na Střelnici, jeho výzdoby, teploty, podávaného 
jídla a pití, ale také vysoké ceny vstupenek. Celková drahota a nedostatek tabáku, ale i některých potravin, se projevily ve městě především řadou krádeží.

POHLEDY DO HISTORIE

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

rákosu poskytuje se každému možnost, aby si 
vydělal buď podomáckou prací, buď v dílnách 
společnosti peníz, umožňující zlepšení exis-
tenčních poměrů, ano i založiti si stálé a pevné 
existence. 

21. ledna 1921
Stavba nové budovy gymnasijní
zadána byla staviteli a  podnikateli panu Jose-
fu Šonskému. Na  příslušných místech zasazo-
vali se o bezodkladné započetí nouzové stavby 
všech stran politických: sociálně demokratic-
ký posl. Kříž, býv. ministr Habermann a poslan. 
JUDr. Rašín. Opětovně intervenoval v záležitosti 
té starosta města p. O. Bistřický.

Nepolepšitelná
Zlodějka obrazů z  křížové chodby u  sv. Jana, 
známá Al. Králíková, nemůže se dlouho obejíti 
bez zpovědi na čet. stanici neb na policii, a proto 
vždy si pospíší, aby už tam byla. Tak se stalo i ny-
ní. Z neuzamčené půdy v domě č. 98/IV odcizila 
dne 7. t. m. velkou cíchu v ceně 200 K, náležejí-
cí A. Studené v témž domě bydlící, a prodala tu-
též za polovičku jisté A. F. Králíková jest usvědče-
nou zlodějkou všeho nač přijde, a proto dlužno 
jí všude zostřenou pozornost věnovati. 
28. ledna 1921
Slovenská exkurse v J. Hradci
V úterý dne 22. února zavítá do J. Hradce exkur-
se slovenských zemědělců z Oravské župy, aby 
si prohlédla závody Zemědělských podniků pro 
pěstění a zhodnocení lnu.   
-------------------------------------------------------------------
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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Instalování Památníku letců na Nábřeží Ladislava 
Stehny v Jindřichově Hradci. Na snímku jsou: Mi-
roslav Sehnal, Karel Oupor, Radek Novák a Milan 
Karas (říjen 2000). 

 Foto: Vladimír Vondrka, KHL

SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Tři desítky let představují život jedné lidské 
generace. V  případě Klubu historie letectví 
Jindřichův Hradec z. s. je to období, během 
něhož se scházela parta dobrých kamarádů 
se stejným zájmem a chutí ke společné tvůr-
čí práci. Klub vznikl krátce po listopadu 1989 
a  byl jedním z  prvních svého druhu v  rodí-
cí se demokratické republice. Jeho členové 
se nyní rozhodli uplynulé roky své činnosti 
stručně zrekapitulovat.
Po přípravných krocích a nutných organizačních 
jednáních byl klub oficiálně založen v polovině 
července 1990. U zrodu byli František Šindler (†) 
a Vladislav Burian spolu s Alešem Novákem (†), 
Františkem Švehlou a Petrem Pokorným. V prů-
běhu následujících let přicházeli do klubu noví 
členové, ale také odcházeli ti, které rychle přešla 
chuť do práce nebo je život zavál jiným směrem. 
V současné době má spolek zapsaných šestnáct 
členů. Jsou jimi kolegové z  Jindřichova Hrad-
ce Miroslav Homola, Zdeněk Krupička, Jaroslav 
Vobr a Vladislav Burian; z Kardašovy Řečice Vla-
dimír Vondrka; z  Nové Bystřice Radek Novák; 
z Jarošova nad Nežárkou Karel Maršík, Vladimír 
Běhal a  Karel Vlk; z  Velkého Ratmírova Jiří Rů-
žička; z Vlčic Jaroslav Hrůša; z Doňova František 
Štěpka; z  Dobrušky Michal Zeman; z  Náměště 
nad Oslavou Jaroslav Morochovič a  z  Marián-
ských Lázní Jan Brašna. Klub bohužel již navždy 
opustili čtyři přátelé. Práci stálých členů doplňu-
jí externí spolupracovníci z celé České republi-
ky, např. Aleš Hazuka, Pavel Kofroň, Karel Ludvík, 
Michael Šafránek, „kytarista“ Josef Nejedlý či Pe-
tr Klaubauf z Jindřichova Hradce; Ladislav Holic-
ký z Okrouhlé Radouně; Pavel Salaba z Pluhova 
Žďáru; Miroslav Sehnal a Pavel Vančata z Prahy; 
Michal David a Zdeněk Nožička z Náměště nad 
Oslavou; Pavel Staněk z Čáslavi; další ze Sloven-
ska, Belgie, Nizozemska, Velké Británie a USA.
Stěžejními tématy zájmové činnosti se staly do-
kumentace osudů československých letců bě-
hem 2. světové války, mapování bitvy nad Jind- 
řichohradeckem z 24. srpna 1944, historie spor-
tovního a vojenského předválečného a pováleč-

 � Klub historie letectví Jindřichův Hradec oslavil třicítku
ného letectví, dále historie 1. a 2. světové války 
všeobecně. V  roce 1994 členové klubu založi-
li nepřetržitou sedmadvacetiletou a v České re-
publice ojedinělou tradici „Setkání čs. válečných 
a poválečných letců v Jindřichově Hradci“. Hos-
ty těchto akcí bylo bezmála sedm desítek čs. let-
ců RAF, pět amerických válečných letců z obdo-
bí 1939–1945 a  několik desítek předválečných 
a  poválečných vojenských a  sportovních pilo-
tů. Členové klubu připravili autorsky či spoluau-
torsky více než dvacet výstav, navrhli a odhalili 
pět pamětních desek válečným hrdinům, Mi-
roslav Sehnal a Karel Oupor vlastnoručně vyte-
sali Památník letců slavnostně odhalený 28. říj-
na 2000 v Jindřichově Hradci. V srpnu roku 2008 
bylo z iniciativy nadšenců v řadách klubu založe-
no v Deštné Letecké muzeum, v němž vytvořili 
a neustále rozšiřují nové expozice.
Jako jediní v České republice absolvovali od ro-
ku 1995 tři desítky zahraničních expedic s vojen-
skou a leteckou tématikou. Mají za sebou zhru-
ba 130 000 kilometrů strávených ve voze s cílem 
v  Evropě dokumentovat osudy a  hroby našich 
a spojeneckých válečných letců, dostali se na lo-
kality např. na Orknejských ostrovech, na severu 
Dánska či na Sicílii a Maltě. Z této dokumentační 
a archivní práce vzešly dva díly knihy Za hroby se 
lvy, novodobé tradici založené klubem se věnu-
je Deset Setkání čs. válečných letců v Jindřicho-
vě Hradci a vedle několika set populárně nauč-
ných a odborných článků s leteckou a vojenskou 
tématikou je prozatím poslední vydanou studie 
Otín – 24. 8. 1944, popisující archeologický vý-
zkum sestřelené německé stíhačky Fw 190 v bit-
vě nad Jindřichohradeckem. Výsledkem dlouho-
leté spolupráce s médii je podíl na vzniku téměř 
tří set televizních, rozhlasových a novinových re-
portáží. Klub připravil také čtyři sta přednášek 
a besed pro nejširší veřejnost. 
Mám-li být osobní, pak jsou pro mne nejvzácněj-
ším výsledkem práce v klubu dlouholetá přátel-
ství s československými, britskými a americkými 
letci, s historiky a pochopitelně s kolegy přímo 
z klubu. Rád bych za celý náš zájmový spolek po-

děkoval všem jednotlivcům, organizacím, insti-
tucím a sponzorům, kteří nám byli ve výše popi-
sované činnosti v průběhu tří desetiletí jakkoliv 
nápomocni. 
Šťastný let rokem 2021 vám za Klub historie le-
tectví Jindřichův Hradec přeje

Vladislav Burian

Slavnostní křest brožury „Deset Setkání letců“ 
z rukou čs. válečného stíhacího pilota RAF Miro-
slava Štandery z Plzně a předválečného vojenské-
ho pilota Jaroslava Béma z  Jindřichova Hradce 
za účasti autora Vladislava Buriana (červen 2004). 

Foto: Michael Šafránek, KHL

Po  slavnostní vernisáži klubové výstavy v  Le-
teckém muzeu v  Kovářské v  Krušných horách. 
Na  snímku jsou: „Teta“ Věra Doležalová, Hana 
Šafránková, Vladislav Burian ml., čtyři němečtí 
váleční letci, Jan Burian, Michael Šafránek, Radek 
Novák a Filip Procházka (září 2005).

Foto: Vladislav Burian, KHL

Generál Miroslav Štandera a  plukovník Emil Bo-
ček, dva čs. váleční stíhači RAF před pietním ak-
tem u Památníku letců (srpen 2005).

Foto: Miroslav Dobeš

Šestá expedice klubu do  Velké Británie, Letecké 
muzeum v  Millomu. Na  snímku jsou: Vladislav 
Burian, Josef Nejedlý, dva členové vedení muzea 
v  Millomu, Dan Branda, Aleš Hazuka, Vladimír 
Volf, Michael Šafránek, Radek Novák, Jiří Růžička 
a Vladimír Vondrka (červen 2006).  

Foto: Michael Šafránek, KHL 
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Motto: „Naučte se, že ať děláte 
v životě cokoli, na překážkách to-
lik nezáleží. Může vás zabrzdit bo-
lest nebo jiné okolnosti, ale pokud 
opravdu chcete něco dělat, najde-
te si způsob, jak toho dosáhnout.“ 

(Jack Youngblood)

Milí přátelé, když píšu tento člá-
nek, ohlížím se za  rokem, který 
jsme prožili. Byl to rok, ve kterém 
bylo všechno jinak. Museli jsme 
se učit nahlížet na věci jinak, ome-
zit své kontakty, zcela jinak zachá-
zet s časem. Byl to rok, který velmi 
zásadním způsobem prověřil naše 
vztahy, dovednosti a  návyky. Při-
nesl spoustu bolesti a  překvape-
ní, mnohým ale přinesl i zklidnění 
a zamyšlení. I my v Otevřených Ok-
nech jsme se učili. I my jsme vzá-
jemně viděli v očích kolegů strach, 
báli se slova „pozitivní“, báli se ně-
koho ohrozit a nakazit. A prožíva-
li neskutečnou úlevu, když nám 
po  antigenních testech sestřička 
řekla:  „Všichni negativní!“ Máme to 
stejné s celou společností. A spo-
lečně se všemi prožíváme chvíle 
zklamání, když od někoho očeká-
váme víc, než je aktuálně schopen 
nám dát – ať se to týká lidského 
porozumění nebo pomocné ruky. 
I  proto jsou ještě silnější než kdy 
jindy pocity vděčnosti za projeve-
nou přízeň, za zakázku, za radu či 
za  sponzorský dar. Ani ten složitý 
rok nás neobral o  většinu našich 
příznivců. A  proto začátkem roku 
nového chci vyslovit veliké díky. 
Vám všem, kteří jste přišli na ples 
Oken nebo na  Květinové odpole-
dne. Byly to jediné benefice, které 
jsme mohli uskutečnit prezenční 
formou. Děkujeme vám, kteří jste 
si v našich chráněných dílnách ob-
jednali výrobky přes internet. Dě-
kujeme vám, kteří jste nám zadali 
zakázky. Děkujeme vám, kteří jste 
nás sledovali na Facebooku a po-
vzbudili dobrým slovem! Časy těž-
ké se dají překonat díky pozitivní 
energii. Někdy nám všem dochází 
„palivo v motoru“. A přesto je třeba 
jít dál. Tím hlavním cílem je oprav-
du dobře a  krásně prožitý čas. 
A  každým vlídným slovem může-
me vzájemně „dobíjet baterky“. 
Tak dobíjejme! Celý rok, který má-
me před sebou. Možná i  letos se 
budeme muset naučit leccos no-
vého. Nejen o dění kolem nás, ale 
především o dění v nás. Ať v tom 
učení nalezneme také klid a pozi-
tivní tóny!

Drahomíra Blažková

 � Kdo chce, hledá způsoby... 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) 

Colorka
kočička, cca 7 měsíců, kastrovaná 
Kočička je stále poměrně plachá. Lidí 
se vyloženě nebojí, jen je k životu moc 
nepotřebuje a byla by určitě moc ráda 
za  kočičího parťáka v  novém domově. 
Je velmi čistotná. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149
(Jindřichův Hradec)

Otmar
kocourek, cca 9 měsíců, kastrovaný
Kocourek je hodný, velice mazlivý a mi-
lý. Na  obou očích má již trvalé změny, 
které jsou důsledkem dlouhodobých 
neléčených zánětů zřejmě v kotěcím vě-
ku. Kocourek ale vidí a jedná se jen o estetickou vadu.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec) 

Windy
kocourek, cca 5 měsíců
Budoucí kastrace podmínkou adopce. 
Windy je hodný kocourek, zvyklý na lidi 
a velmi mazlivý. Rád si hraje a běhá, je 
zvyklý na kočičí záchod, kočičí kamará-
dy i na pejsky. Je to normální hravé ko-
tě, které je tvárné a má vše před sebou.
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

I přes náročné situace s Covidem-19 
jsme v  Oknech našli chvíle pro ra-
dost.

Předvánoční přípravy nás moc bavily.

Blanka s  Honzou jsou spolu již čtr-
náct let.
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ních programů. Tyto kulturní akce často do-
tváří nezaměnitelný genius loci daného místa. 
Již několik let existuje společný projekt „Inspi-
rační ozvěny“, v  jehož  rámci putují po  člen-
ských městech různé výstavy nebo se 
u příležitosti pořádání městských akcí prezen-
tují umělci z  inspiračních měst. V  Jindřicho-
vě Hradci se tyto umělecké výměny konaly 
v minulých letech většinou jako součást Dnů 
města, kdy byl také na  III. nádvoří jindřicho-
hradeckého zámku k dispozici stánek s propa-
gačními materiály měst České inspirace.
V  Jindřichohradeckém zpravodaji jsou každý 
měsíc zveřejňovány tipy na kulturní akce, kte-
ré se konají v členských městech svazku Čes-
ká inspirace.

Zuzana Bedrnová

Pod poetickým názvem Česká inspirace se 
skrývá osm historických měst: Hradec Králové, 
Cheb, Jindřichův Hradec, Kutná Hora, Litomy-
šl, Polička, Telč a Třeboň. Tato města si vytkla 
za cíl ukázat návštěvníkům nesmírné architek-
tonické a umělecké dědictví a bohatý kulturní 
život jednotlivých měst. Po více jak čtvrtstole-
tí činnosti je Česká inspirace pojmem v oblasti 
kultury spojeným s cestovním ruchem. Česká 
inspirace byla založena jako dobrovolný sva-
zek šesti obcí (Český Krumlov, Hradec Králo-
vé, Kutná Hora, Litomyšl, Polička a Telč) 5. čer-
vence 1995.
V roce 1999 se Česká inspirace rozrostla o dal-
šího člena – město Třeboň. Další změny ve slo-
žení České inspirace nastaly v roce 2001, kdy 
se k „sedmi z nejkrásnějších českých měst“ při-
dal Jindřichův Hradec. Tehdejší vedení jind- 
řichohradecké radnice v  čele se starostou 
Karlem Matouškem bylo úspěšné při jednání 
s  vedením svazku a  naše město mohlo slav-
nostně při příležitosti valné hromady, kona-
né v  srpnu 2001 na  Státním hradu a  zámku 
Jindřichův Hradec, vstoupit do  této skvělé 
společnosti. O čtyři roky později vystoupil ze 
sdružení Český Krumlov a jeho místo vzápětí 
obsadilo město Cheb. Od té doby se již slože-
ní sdružení nezměnilo.
Česká inspirace vydává vlastní propagační 
materiály ve  třech jazykových mutacích (ČJ, 
AJ, NJ), pravidelně se účastní tuzemských 
i  zahraničních veletrhů cestovního ruchu 

 �Dvacet let v dobré společnos-
ti České inspirace (2001−2021)

a  systematickou propagací přispívá k  rozvo-
ji domácího i zahraničního cestovního ruchu 
v  regionech České republiky. Tištěné mate-
riály České inspirace jsou k  dispozici v  Infor-
mačním středisku města Jindřichův Hradec. 
V současné době jsou to aktuálně tematické 
brožury: Inspirace pro rodiny s  dětmi, Inspi-
race pro milovníky umění, Víkendová inspi-
race, Zážitky z měst, Letní inspirace. V prodeji 
jsou v informačním středisku také omalován-
ky, pohlednice a pexeso s motivy všech člen-
ských měst.
Česká inspirace se snaží inspirovat nejen k ná-
vštěvě osmi členských měst a  jejich „kamen-
ných památek“, ale poukazuje také na  fakt, 
že každé z  těchto měst, Chebem počínaje 
a Poličkou konče, nabízí širokou paletu kultur-

KULTURNÍ SERVIS

ideální příležitost získat informace o nabíze-
ných oborech jihočeských středních škol, ale 
také o tom, jak to na škole vypadá, jaké škola 
nabízí volnočasové aktivity nebo o podmín-
kách přijímacích zkoušek.

Kateřina Bohdanecká

Burzy škol on-line, za jejichž pořádáním stojí 
Jihočeská hospodářská komora, se budou ko-
nat ve dnech 12. až 14. ledna 2021 na webu: 
www.burzyskol.cz.  Zájemcům  bude umož-
něno seznámit se s profily středních škol a učilišť 
a  současně se  online připojit, a  to ve všech 

 � Burzy škol se v lednu uskuteční na internetu
dnech konání burzy, vždy od  9.00, 15.00 
a 17.00 hodin.
Burzy škol jsou určené žákům 7. až 9. tříd zá-
kladních škol, výchovným poradcům,  rodi-
čům a všem zájemcům, kteří se zajímají o stře-
doškolské vzdělávání.  Na  burzách mají žáci 
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Doufáme, že letošní rok bude pro kulturu pří-
znivější a budeme vám moci zprostředkovat 
zajímavé zážitky. Uskutečnění akcí bude zá-
viset na  aktuální epidemické situaci. Aktuál-
ní informace sledujte na webu: www.kultura.
jh.cz, na facebookových stránkách KD Střelni-
ce a na plakátech.

Adéla Blažková, Jiří Kubát

Kulturní dům Střelnice děkuje všem přízniv-
cům kultury za účast na akcích, které se nám 
během roku 2020 podařilo zrealizovat i přes 
nepříznivou situaci související s  onemocně-
ním Covid-19. Rok 2020 jsme optimisticky 
odstartovali novoročním ohňostrojem, bě-
hem ledna se odehrála divadelní představe-
ní, pohádka a  28. reprezentační ples města. 
V  únoru se kromě  divadelních představení 
a pohádky konal také tradiční charlestonový 
taneční večer, masopustní veselí a dětské kar-
nevaly. Nepříznivá epidemická situace poté 
kulturu na několik měsíců zastavila. Program 
Jindřichohradeckého léta 2020 se své realiza-
ce dočkal a diváky potěšilo Divadlo Járy Cimr-
mana, dva koncerty vážné hudby, bylo připra-
veno velké množství letních koncertů v atriu 
MF a MOM, v parku pod gymnáziem a na ná-
městí Míru. Hradečáci nepřišli ani o  tradiční 
folkový festival Zpívání nad Nežárkou, vese-
lé rozloučení s prázdninami Město dětem ne-
bo letní kinematograf bratří Čadíků v  parku 
pod gymnáziem. Velmi příznivý ohlas měly 
premiérové komentované procházky měs-
tem. Prázdninovou kulturu završilo koncem 
srpna operní představení Trubadúr Giusep-
pe Verdiho v  nádherných prostorách jindři-
chohradeckého hradu a zámku. Poslední ven-
kovní akcí roku 2020 byl vydařený koncert 
skupiny Jelen na  náměstí Míru, který udělal 
pomyslnou tečku nejen za  letošním létem, 
ale i  za  kulturou pod širým nebem. Během 
září se ještě odehrála další divadelní předsta-
vení, uskutečnil se 52. ročník Jihočeského fes-
tivalu Concertino Praga a také tradiční XXVI. 

 � Kultura v roce 2020 neměla na růžích ustláno

Slavnosti Adama Michny z  Otradovic. Další 
akce bohužel nemohly být z důvodu nepříz-
nivé epidemické situace v  souvislosti s  one-
mocněním COVID-19 uskutečněny. Taneční 
večer Senior klub se loni uskutečnil pouze tři-
krát. Nabídku kulturního vyžití nabízelo také 
kino a Výstavní dům Stará radnice s modelo-
vým kolejištěm a výstavou Broučci.
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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: DODNES HLAVNÍM KULTURNÍM STÁNKEM MĚSTA
Výherkyní se stává: Hana Šimků z Otína. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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DISTRIBUČNÍ MÍSTA JH ZPRAVODAJE: Informační středisko v Panské ulici  Městská knihovna Jindřichův Hradec  KD Střelnice 
 Čerpací stanice FRUKOIL  Langrův dům  Novinový stánek v Jarošovské ulici (p. Šlechta)  Plavecký bazén v Jindřichově Hradci

Zpřístupnění distribučních míst je závislé na aktuálních opatřeních proti šíření onemocnění Covid-19. 
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O aktuální situaci ohledně kulturních a společenských akcí vás budeme informovat na: www.jh.cz, www.kultura.jh.cz.


