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 �V Jindřichově Hradci se na Fakultě managementu VŠE otevřelo očkovací centrum

NA HLADINÁCH ZRCADLÍ SE …

 �Hejtman (69 ha)

Od  čtvrtka 11. února probíhají všechna očko-
vání proti nemoci Covid-19 v  novém vakci-
načním centru na Fakultě managementu VŠE. 
Jindřichohradecké očkovací centrum je cen-
trální místo, kde se budou očkovat proti ne-
moci Covid-19 všichni zaregistrovaní zájemci 
z celého Jindřichohradecka. Lékaři se do Očko-
centra přestěhovali z prostor jindřichohradec-
ké nemocnice, kde očkovaní probíhalo dopo-
sud. Množství naočkovaných lidí bude záviset 
na dodávkách vakcín. V tuto chvíli stále probí-
há očkování zaregistrovaných zájemců ve vě-
kové kategorii 80+. Provozní doba centra je 
od  7.00 do  15.30 hodin. Až bude mít nemoc-
nice dostatek vakcín, bude centrum otevřeno 
12 hodin denně a zdravotníci tady naočkují až 
900 lidí za jeden den. 
Průběh vakcinace
Jeden člověk stráví v očkovacím centru zhruba 
40 minut. Samotnému očkování, které netrvá 
víc než minutu, předchází vyplnění informova-
ného souhlasu a po očkování musí každý zhru-
ba půl hodiny počkat pod dohledem zdravot-
níků, kvůli případným vedlejším účinkům.
Registrace a doporučení
V tuto chvíli se mohou k očkování registrovat 
občané starší 80 let, a  to na  webu Minister-

stva zdravotnictví. Nemocnice Jindřichův Hra-
dec prosí objednané pacienty, aby se k očko-
vání dostavili na zarezervovaný čas (stačí přijít 
5 až 10 minut předem) a  pokud možno mě-
li s sebou vyplněný informovaný souhlas (ten 
je ke stažení na webu nemocnice a města ne-
bo je k dispozici přímo na místě), to celý proces 
na  místě očkování urychlí. V  rámci očkování 
seniorů nad 80 let je pro urychlení očkovacího 
procesu (administrativy) také vhodný dopro-
vod, který může být přítomen po celou dobu 
vakcinace. 
Členění Očkocentra
V prostorách auly se nacházejí celkem 4 vakci-
nační buňky, 2 buňky pro lékaře, 1 pro zdravot-
níky a tzv. checkout, na němž získají návštěvní-
ci certifikát o očkování. Součástí centra je také 
observační prostor, v němž budou po samot-
né vakcinaci návštěvníci trávit doporučený 
čas před tím, než budou moci získat certifikát 
a  vakcinační centrum opustit. V  předsálí au-
ly bylo vybudováno administrativní centrum, 
v němž bude probíhat registrace návštěvníků 
a všechny další administrativní procesy. 
Doprava a parkování
Očkovací centrum na  Fakultě managemen-
tu VŠE bude fungovat pro celé Jindřichohra-

V  samotném cípu Ratmírovského rybníka se 
ještě před necelými sto lety nacházelo dřevěné 
hrazení (tzv. sběračka), které mělo za úkol za-
bránit úniku ryb z rybníku proti proudu Hamer-
ského potoka. Od této zajímavé stavby bychom 
se po necelém kilometru dostali na hráz rybní-
ka Hejtman u Střížovic. Jeho 320 m dlouhá hráz 
zadržuje více jak 1,5 mil. m3 vody. Plocha celého 
povodí činí 143 km2. Historické prameny jsou 
opět k  této unikátní hydrotechnické stavbě 
skoupé. V této lokalitě už ve 30. letech 13. sto-
letí odvodňoval nepropustné močály řád Ně-
meckých rytířů. Ke konci 13. století zde již hos-
podařili páni z Hradce, ale o rybníku ve zdejší 
lokalitě historické prameny doposud mlčí. Ro-
ku 1550 přešla zdejší oblast díky bratrskému 
dělení mezi Jáchymem z  Hradce (1526−1565) 

Výlov rybníka Hejtman, říjen 1965.

decko, proto je naváděcí systém informačních 
cedulí umístěn ze všech směrů a řidiče nave-
de na záchytné parkoviště u Tyršova stadionu. 
Na tuto parkovací plochu se najíždí z Claudiu-
sovy ulice (otevřenými vraty naproti budově 
katastru nemovitostí). Na parkoviště se vejde 
minimálně 120 aut. Značená je i cesta z parko-
viště na fakultu a zpět. 
Stání v  ulici Jarošovská před očkovacím cen-
trem je zakázané. Řidiči, kteří přiváží osoby 
s těžkým zdravotním postižením (zejména dr-
žitele průkazu ZTP, ZTP/P), mohou před očko-
vacím centrem zastavit, a  to pouze na  dobu 
pro neprodlené vystoupení nebo nastoupení 
osoby, která má být očkována. Poté musí řidiči 
s vozidlem okamžitě odjet. 
Do  budovy se vstupuje hlavním vchodem. 
Po  provedeném očkování osoby i  s  případ-
ným doprovodem opouští budovu pouze zad-
ním vchodem (budova je průchozí jen jedním 
směrem). 
Po provedeném očkování je nutné odjet s vo-
zidlem z parkoviště a uvolnit tak místo dalším. 
Není povoleno ponechat vozidlo na parkovišti 
a odejít do města například za nákupy. 

Eliška Čermáková

a  Zachariášem z  Hradce (1527−1589) na  pan-
ství Telč, které náleželo do Markrabství morav-
ského. Byl to právě Zachariáš z Hradce, jenž se 
rozhodl zrušit v místech dnešního rybníka sta-
rý stav vzdouvající vodu pro mlýn. Tuto skuteč-
nost lze dohledat v knize Směny a  freymarky 
na Telči, která byla za Zachariáše z Telče roku 
1571 založena. Vybudováním nového vodní-
ho díla pověřil hejtmana telčského panství Flo-
riána Pravětického z  Radvánova (†1587). Ten-
to znamenitý vodohospodář nejdříve vyměřil 
plochu nového rybníku na 900 a čtvrt provaz-
ce (80−85 ha) a od roku 1566 začal potřebné 
pozemky k zatopení od okolních sedláků vyku-
povat a směňovat. Zde nastaly velké nesnáze, 
které donutily Pravětického vykoupit či smě-
nit více půdy, než bylo ve skutečnosti zapotře-

bí (956 provazců). Nový rybník pod Strmilovem 
dostal název Hejtman, a to na základě vysoké 
funkce hejtmana Markrabství moravského za-
stávané od  roku 1567 Zachariášem z  Hradce. 
Náklady na  rybník činily 1403 kop a 13 grošů 
českých. Samotná stavba trvala celkem 33 týd-
nů a byla dokončena v roce 1572. Počáteční ob-
sádka činila 300 kop (18 000 ks) tříleté kapří vý-
mětě, ale po několika nezdarech při výlovech 
byla zmenšena na  100 kop (6  000 ks). Krátce 
po  dostavbě rybníka byl pod hrází vybudo-
ván zcela nový mlýn Rozkoš, který roku 1579 
disponoval osmi složeními a několika stoupa-
mi s  olejnou. K  němu byl rozšířen hospodář-
ský dvůr a  společné náklady činily 1335 kop 
grošů českých. Neodmyslitelnou součást ryb-
níka tvoří ve  30. letech 19. století továrníkem 
Langem z Rozkoše vybudovaný pseudogotic-
ký zámeček. V příštím čísle zpravodaje opustí-
me hlavní tok Hamerského potoka a nahlédne-
me postupně pod pokličku nejvýznamnějších 
vodních děl na jeho přítocích (Komorník, Krva-
vý a Mutina). 

Michal Kotyza 

Výlov rybníka Hejtman, říjen 2007. Celkový pohled na rybník Hejtman, říjen 2020.
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
situace kolem epidemie koronaviru nás neustále staví 
před nové výzvy. Pro nás jako pro město je to teď zej- 
ména zvládnutí očkování. V  polovině února zaháji-
lo provoz jindřichohradecké očkovací centrum, které 
se během poměrně krátké doby podařilo vybudovat 
na Fakultě managementu VŠE. Potěšilo mě, jak dobře 
probíhala spolupráce na přípravě centra mezi městem, 
nemocnicí, fakultou a dalšími složkami. Ukázalo se, že 
když je potřeba, dokážeme spolupracovat bez výmluv 
a překážek a že když se každý chopí svého úkolu s tím 
nejlepším úmyslem, nemusí se na výsledky čekat dlou-
ho. Očkování je v současné době to, k čemu se většina li-
dí upíná jako k šanci na normální život. My bohužel ne-
umíme ovlivnit, kolik vakcín a kdy nám stát přidělí, ani 
to, jestli nás vakcinace z bludného kruhu omezení a ka-
rantén opravdu vyvede, ale to, co udělat můžeme, je 
být připraveni. A to, troufám si říct, jsme víc než dobře. 
Všechny potřebné informace o průběhu očkování nebo 
dopravní doporučení a  podobně najdete v  samostat-
ném článku tohoto zpravodaje. Chtěl bych vás všechny, 
kteří do očkovacího centra půjdete, ať už jako doprovod 
nebo jako pacient, poprosit, abyste dodržovali všech-
na doporučení a pravidla, byli slušní, vstřícní a trpěli-
ví a nebáli se případně zeptat přítomného personálu. 
Všichni v centru, od administrativních pracovníků, přes 
lékaře a  sestry až po  dobrovolníky, 
jsou proškolení lidé na svém místě 
a  se vším potřebným vám pomo-
hou. Přeji pozitivní mysl nám všem 
a hodně zdraví.

Jan Mlčák 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

Město Jindřichův Hradec spustilo novou po-
dobu webu. Struktura je přehlednější, de-
sign moderní a jednodušší je přehrávání videí. 
Web teď v plném rozsahu podporuje zobraze-
ní na všech typech zařízení, jako jsou mobilní 
telefony nebo tablety a pro přehrání videí už 
není třeba přehrávač. Dalším plusem je mo-
derní vzhled odpovídající současným standar-
dům. Redesignu se web města dočkal po de-
seti letech.
Kromě webu můžete město Jindřichův Hradec 
sledovat také na Facebooku, Instagramu nebo 
prostřednictvím Mobilního rozhlasu. Na  Face-
booku „Město Jindřichův Hradec oficiální“ naj- 
dete všechny aktuality z radnice, pozvánky ne-
bo tipy, které jsou důležité jak pro obyvatele 
Jindřichova Hradce, tak pro lidi, kteří do naše-
ho města dojíždí za prací, studiem nebo náku-
py ale i pro turisty. Instagram „jindrichuv_hra-

 � Jindřichův Hradec má nový design webu
dec_oficialni“ je místem plným krásných fotek 
našeho malebného města. Každý den sdílíme 
v takzvaných stories vaše fotografie z Jindřicho-
va Hradce, ale i  aktuální informace a  důležitá 
upozornění. Mobilní rozhlas je služba, do které 
se přihlásilo už přes 1300 Jindřichohradečáků. 
Registrace je zdarma na: www.jh.mobilniroz-
hlas.cz/registrace, a  pokud se přidáte, neunik-
nou vám žádné informace z radnice. Aktuality 
včetně souhrnného týdenního „malého zpra-
vodaje“ vám přijdou přímo do e-mailu. V přípa-
dě havárií vodovodu, odstávky elektřiny a po-
dobně rozesíláme sms zprávy zaregistrovaným 
uživatelům podle místa jejich bydliště. A mobil-
ní rozhlas můžete mít i jako aplikaci v chytrém 
telefonu. V  neposlední řadě na: www.jh.mo-
bilnirozhlas.cz najdete i  Jindřichohradecký 
zpravodaj v  elektronické, listovatelné podobě 
s možností vyhledávání podle klíčových slov. 

 � Parkování na Jitřence  
je dočasně zdarma
Kvůli zřícení části hradební zdi na parkovišti Par-
kány ubylo v centru města zhruba 25 neplace-
ných parkovacích míst. Od 5. února tak město 
zrušilo placené parkování na sousední Jitřence. 
V běžném režimu jsou tady první čtyři hodiny 
parkování zdarma a každá další hodina za 5 Kč. 
Prozatím až do konce března je zde parkování 
zcela zdarma. 

Eliška Čermáková

Ve středu 3. února odpoledne se zřítila část pů-
vodních kamenných hradeb na parkovišti Parká-
ny v centru města. Vlivem mrazu, oteplení a ná-
sledných dešťů se podmáčené zdivo pohnulo 
a na asi desetimetrovém úseku se kamenná zeď 
sesypala. Nikomu se nic nestalo, došlo jen k po-
škození jednoho zaparkovaného automobilu.
Městská policie ihned zamezila vstupu na mís-
to páskou. Podle zjištění odboru správy majetku 
městského úřadu není v dobrém stavu ani pro-
tější hradební zeď, která je ze zadní strany budo-

 �Na Parkánech se zřítil kus hradební zdi. Část parkoviště je mimo provoz
vy Domu dětí a  mládeže. Zákaz parkování tak 
platí po obou stranách střední části parkoviště 
(cca 25 parkovacích míst). Průjezd parkovištěm 
byl zachován.
Zřícená hradební zeď je částečně v  majetku 
města a  částečně Muzea Jindřichohradecka. 
Letošní rozpočet města už s opravou zdi počí-
tá a bude se řešit v havarijním režimu v nejbliž-
ším možném termínu. Oprava bude probíhat 
ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka tak, 
aby byla celá zeď stabilní a bezpečná.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

Nákaza ptačí chřipkou typu H5N8 byla potvr-
zena už v několika malochovech na jihu Čech. 
Státní veterinární správa proto upozorňuje, že 
je potřeba věnovat zvýšenou pozornost do-
držování zásad biologické bezpečnosti a pre-
ventivních opatření v chovech drůbeže.
Influenza drůbeže, známá také jako pta-
čí chřipka, je virové onemocnění postihující 
ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drů-
bež, jako slepice, krůty, kachny a husy. Posti-
žená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou 

Na jihu Čech se objevila ptačí chřipka. Chovatelé by se měli mít na pozoru

Co je ptačí chřipka?
Ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak 
i drůbež, jako slepice, krůty, kachny a husy, ale i jiné ptáky chované v zajetí. Postižená 
zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů.

Jaké je riziko přenosu ptačí chřipky na člověka?
Riziko přenosu na člověka je nízké, přenos z volně žijících ptáků zatím nebyl od roku 
1997 popsán. Současná forma viru je schopna infikovat člověka pouze ve výjimečných 
případech, a to při úzkém styku s napadenou drůbeží. Lidé by se měli vyvarovat všech 
zbytečných kontaktů nejen s podezřelými zvířaty, ale i s jejich trusem a peřím.

Jaké jsou příznaky ptačí chřipky u lidí?
U člověka se nákaza ptačí chřipkou projevuje horečkou, postižením dýchacích cest, 
zápalem plic, průjmovými onemocněními. Pravděpodobnost onemocnění lidí v našem 
prostředí však je velmi malá. V podmínkách České republiky jde především o veterinární 
problém.

Jak se chránit ?
Nejvýznamnější je dodržování zásad osobní hygieny. Důležité je mytí rukou
a dezinfekce po každém kontaktu s ptáky nebo jejich exkrementy.
Lidé, kteří přicházejí v zaměstnání do kontaktu s drůbeží, by v případě na podezření 
z nákazy v chovu měli nosit ochranné pomůcky (pracovní oděv, pokrývku hlavy, která 
zcela ukryje vlasy, ochrannou obuv, omyvatelné ochranné rukavice a ochranné brýle).

Je třeba mít obavu z konzumace
drůbežího masa a drůbežích výrobků? 
V České republice jsou všechny chovy drůbeže pod přísným veterinárním 
dozorem, který pečlivě monitoruje zdravotní stav zvířat. Další navazující 
kontroly jsou nastaveny v průběhu zpracování produkce. Kontrolou  samozřejmě 
prochází i dovozy zvířat a masa. Není třeba se obávat, že by se na trh dostalo 
maso z nakažených zvířat. Po nákupu a při kuchyňském zpracování stačí dbát 
na základní hygienická pravidla. Běžnou tepelnou úpravou (vaření, pečení, 
apod.) drůbežího masa a vajec je virus spolehlivě zničen při dosažení 70 ºC
v jádře potraviny, a to již za jednu sekundu.

PTAČÍ CHŘIPKA
INFORMACE PRO VEŘEJNOST 

chuti a  masivně hynou v  průběhu 1−2 dnů. 
Inkubační doba je v  případě ptačí chřipky 
pouze několik dní. První příznaky se obvyk-
le objeví do  jednoho týdne. K  přenosu do-
chází především trusem nemocných ptá-
ků. Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit 
pouze v  laboratoři. Lidé se mohou infikovat 
pouze kontaktem s  infikovanými ptáky ne-
bo jejich exkrementy. Nelze vyloučit přenos 
chřipky z  nemocných ptáků na  drobné sav-
ce. Dosud nebyl zaznamenán případ přenosu 

ptačí chřipky z volně žijících ptáků na člověka 
a nebyl ani prokázán přenos nákazy z člověka 
na člověka.
Příznaky ptačí chřipky
Infikovaná zvířata jsou otupělá a  mají nače-
pýřené peří, jsou netečná, odmítají se pohy-
bovat, mají dýchací potíže, jsou apatická. Pří-
jem krmiva je výrazně snížen nebo se objeví 
úplné nechutenství. Rovněž snáška se výraz-
ně snižuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou 
deformovaná a mají tenkou skořápku. Někte-
rá zvířata vykazují příznaky nachlazení (vý-
tok z nosu, kýchání). Během jednoho až dvou 
dnů dochází k  vysokému úhynu. Zjišťovány 
jsou krvácení a nekrotické změny na hřebín-
ku a lalůčcích nebo edém hlavy. Mohou se ob-
jevit otoky a krvácení na končetinách. V pří-
padě podezření na  výše uvedené příznaky 
u  ptáků informujte ihned o  události soukro-
mého veterinárního lékaře nebo místně pří-
slušnou veterinární správu. Řiďte se přesně 
podle jejich instrukcí. Nedovolte vstup cizím 
osobám do postiženého místa.
Zásady pro drobnochovatele drůbeže
V tomto období Státní veterinární správa vý-
razně doporučuje chovatelům drůbeže, která 
má přístup do venkovních výběhů, tam kde je 
to technicky a provozně možné, umístění zví-
řat uvnitř budovy.
• Ideální je drůbež chovat v  uzavřených 

objektech a  chránit ji před kontaktem 
s volně žijícím ptactvem,

• slepice kohouty a krůty nedržet společ-
ně s vodní drůbeží,

• v chovech, kde není možno zajistit chov 
v uzavřeném objektu, přijmout opatření, 
která v nejvyšší možné míře zabrání kon-
taktu s volně žijícími ptáky,

• krmivo a  vodu umístit uvnitř budovy, 
v krajním případě pod přístřeškem,

• pokud možno zamezit pobytu na  vod-
ních plochách, kde jsou i volně žijící vod-
ní ptáci,

• pokud možno nenapájet neošetřenou 
vodou z  povrchových vodních nádrží, 
ke kterým mají přístup volně žijící ptáci,

• venkovní vodní nádrže dle možnos-
tí chránit před volně žijícími ptáky (sítě, 
ploty, zábrany),

• pokud je to možné a vhodné, využít pla-
šičů, např. siluetu nebo maketu dravce,

• zamezit znečištění krmiva a vody trusem 
volně žijících ptáků,

• oznámit zvýšený úhyn, onemocnění ne-
bo změnu chování ptáků veterináři,

• nekrmit zvířata masem uhynulých ptá-
ků.

• 
Jana Říhová
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 �ODBOR ROZVOJE

Projekt zahrnuje vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty v základní šířce 2,5 m v souběhu se silnicí I/34 a jejím podchodu, dále podél 
Hamerského potoka napojenou na silnici III/0344. Součástí stavby je nový propustek na místo stávající lávky přes vodoteč. 
Zahájení prací je plánované na 6. dubna 2021, jejich ukončení 30. května 2021.
Projektant: Way project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec  Zhotovitel: Pozemní stavby Telč s.r.o., Svatojánská 463, 588 56 Telč
Náklady dle smlouvy o dílo: 2 240 347,79 Kč včetně DPH

Propojení ulic Denisova − Jindřiš, Jindřichův Hradec

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Upozorňujeme občany, že pravidelný svoz bioodpadu od  března 
do listopadu bude realizován 1x za 14 dní v lichém týdnu, nikoliv 
v  sudém, jak byli občané zvyklí. První pravidelný svoz se uskuteční 
v pondělí 1. března 2021. Svozové dny pondělí, úterý, středa zůstávají ja-
ko dosud.
O nádobu na bioodpad si mohou zažádat u společnosti AVE CZ odpado-
vé hospodářství obyvatelé rodinných a bytových domů se zahradou. Pro 
obyvatele sídlišť Vajgar, Hvězdárna a U Nádraží jsou určené hnědé kon-
tejnery umístěné na několika stanovištích separovaného odpadu. Počet 
kontejnerů na bioodpad se bude v průběhu roku na všech sídlištích na-
vyšovat.
Díky oddělenému sběru se z bioodpadu stává velmi cenná surovina, kte-
rá se v areálu Služeb města Jindřichův Hradec přeměňuje na kompost. 
Ten je dále využíván jako hnojivo na území města, díky čemuž se do pů-
dy vrací potřebné živiny. 

Bioodpad se od března nově sváží každý lichý týden

Apelujeme na občany, aby do nádob vhazovali pouze bioodpad, 
pro který jsou nádoby určené a  nevhazovali nežádoucí odpady 
jako skleněné, kovové či plastové obaly a jiné nerozložitelné od-
pady či zbytky jídel. Děkujeme, že tato pravidla dodržujete, po-
máháte nám tak bioodpad lépe zpracovat. 

V rámci 2. etapy bude provedena kompletní rekonstrukce stávající kanalizace a vodovodu, úprava sdělovacích kabelů, položení chráničky pro 
metropolitní síť a kompletní rekonstrukce vozovky v části od ulice Školní po napojení na ulici Za Kostelem. Součástí zakázky je vybudování příč-
ného prahu v ulici Kostelní a Za Kostelem (z ulice Komenského), který bude sloužit jako vstup do obytné zóny. 
Občané dotčené lokality budou o rekonstrukci písemně informováni.
Zahájení prací je plánované na 12. dubna 2021, jejich ukončení 14. června 2021.
Projektant: BLAHOPROJEKT s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice  Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč
Náklady dle smlouvy o dílo: 3 043 367,05 Kč včetně DPH

Karel Hron

Rekonstrukce ulice Kostelní, Jindřichův Hradec − 2. etapa

Mnozí z  nás považují pojmy jako ekologie, 
společenská odpovědnost nebo ochrana ži-
votního prostředí za  něco moderního a  líbi-
vého, s čím přicházejí eko-nadšenci v posled-
ních letech. 
Jde však o velký omyl, ochranou přírody se li-
dé začali zabývat už v průběhu 19. století, sice 
nepoužívali termíny „ekologie“ a  „společen-
ská odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomo-
vali, že se krajina v  Česku v  průběhu staletí 
hodně změnila a  v  důsledku lidské činnosti 
na mnoha místech i značně poškodila. 
Osvícení šlechtici proto začali na  svých pan-
stvích zřizovat přírodní rezervace, kde bylo 
zakázáno hospodařit a  obdělávat půdu. Nej-
starším chráněným územím v Česku a zároveň 
i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofín-
ský prales, který byl vyhlášen již roku 1838 
na panství Buquoyů. 

Mysleme ekologicky, buďme zodpovědní!

V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašo-
váním chráněných území, je potřeba dělat víc. 
Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit 
energie, nejen z  důvodu ekonomických, ale 
také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdro-
je. V kancelářích svítí úsporné světelné zdro-
je, budovy dostaly zateplení, řada firemních 
materiálů zůstává jen v elektronické podobě, 
tiskneme jen to, co je opravdu důležité.
Stejně odpovědně se chovají i města a obce. 
Rekultivují zanedbané plochy, ze svých roz-
počtů přispívají na  zachování linkových au-
tobusů a  vlaků, nahradily veřejné osvětlení 
za  úspornější světla, podporují místní firmy, 
motivují spoluobčany k  důslednému třídění 
odpadů. Recyklace může pro obce znamenat 
důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad 
musí obec předat specializované firmě, která 
si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit, zpět-

ný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní 
systémy zcela zdarma. 
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a je-
jich následná recyklace se vyplácejí hned dva-
krát: umožňují totiž opětovně využít materiály 
a  šetří přírodní zdroje. Druhotné suroviny zís-
kané z recyklace jsou levnější než nová těžba. 
Navíc recyklace zamezí úniku škodlivých látek 
(například rtuti ze zářivek) do přírody.
Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elek-
trozařízení pro město Jindřichův Hradec zajiš-
ťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v Čes-
ké republice vytváří hustou síť sběrných míst, 
zajišťuje přepravu sběrných nádob do  recy-
klační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu 
ušetří naše město finanční prostředky, které 
bychom jinak museli utratit na  likvidaci ne-
bezpečných odpadů. 

Renata Severová
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16. ledna
Bez patřičného víza pobýval na  území České 
republiky ukrajinský státní příslušník (29 let), 
který byl v  sobotu po  poledni odhalen hlíd-
kou kolegů na ubytovně v Jáchymově ulici, kde 
se nedovoleně zdržoval několik měsíců v bytě 
pronajatém mužem z  Kardašovy Řečice. Než 
byl předán hlídce kolegů z  cizinecké policie, 
k důvodu svého nelegálního pobytu uvedl, že 
na území České republiky vycestoval za účelem 
příležitostné práce. 
25. ledna
Jízdu vskutku luxusním dopravním prostřed-
kem si v  pondělí navečer v  Nádražní ulici do-
přáli mladíci (16, 18 a 19 let). Výlet ovšem poja-
li nesprávným způsobem, protože za dopravní 
prostředek zvolili nákupní vozík z místního JH 
marktu, který z prodejny odcizili. A tak výlet, jak 
zostra začal, tak i zostra skončil. Nákupní vozík 
předali pokušitelé zpět do prodejny, aby zase 
sloužil původním účelům a za přestupek pro-

 �Výpis z událostí

ti majetku, spočívající v neoprávněném užívá-
ní cizího majetku, obdrželi každý podle zásluh 
pokuty v souhrnu za dva tisíce korun. 
----------------------------------------------------------
Z trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci 
se bude zpovídat před orgány činnými v trest-
ním řízení místní „guru“ (65 let), který byl hos-
pitalizován s  pozitivním testem na  Covid-19, 
ovšem podepsal revers a  nepublikovatelnými 
slovy se poté domáhal vstupu do  noclehárny 
sv. Antonína v Nežárecké ulici. Přítrž jeho počí-
nání udělala hlídka kolegů, která „duchovního 
učitele“ předala přivolaným zdravotníkům. 
29. ledna
Přirovnání, že pes je odrazem svého pána, roz-
hodně nepatří k  příběhu zaznamenanému 
v páteční podvečer, kdy se muž (28 let), vydal 
se svým dvouletým staffordem na procházku, 
jež neunikla obyvatelům sídliště Vajgar. Pod 
taktovkou výchovných povelů, spočívajících 
v bití a škrcení, zubožený teriér naříkal tolik, že 
občanská oznámení na chvíli zahltila tísňovou 
linku naší jednotky a skončila až poté, co byl ne-
vyrovnaný kynolog ztotožněn hlídkou ve Slaví-
kově lesíku v Jáchymově ulici, kde mu byl psy-
chicky zubožený pes odebrán. O  tom, že se 
ke svému majiteli již nevrátí, rozhodl po vete-
rinárním posouzení odbor životního prostředí, 

před jehož správním orgánem bude mít, v sou-
časné době již bývalý majitel, co vysvětlovat.
4. února
Zpříjemnit si čtvrteční odpoledne a  zahřát 
v  mrazivých dnech útroby sklenkou dobré-
ho červeného se rozhodla pětice mladistvých 
(15−17 let). Pořídit patřičný proviant se uvolil 
nejvyšší, nejstatečnější a  nejmladší z  partičky, 
který bez ostychu zakoupil v  Jarošovské ulici 
dvě dvoulitrové láhve vína Královská koruna, 
aniž by dopředu tušil, že báječný a  do  puntí-
ku promyšlený plán je již od  samého počát-
ku předurčen k nezdaru. Vycházejícího mladí-
ka totiž zastihli strážníci a k vysvětlování toho 
nebylo příliš. Alkohol byl vrácen do regálu, ka-
pesné zpět do kapes a na cestu přišlo návdav-
kem i poučení, že se o nepovedeném příběhu 
dozví nejen rodiče, ale také pracovnice odbo-
ru sociálních věcí Městského úřadu Jindřichův 
Hradec. 
A když už se nadělovalo, tak spravedlivě. Sleč-
na, co víno prodala, byla poučena, že nejen 
ona, ale i  její otec (podnikající fyzická osoba), 
kterému v obchodě vypomáhá, budou mít co 
vysvětlovat u  správního orgánu pro porušení 
zákona o ochraně zdraví před škodlivými účin-
ky návykových látek. 

Petr Čermák

MĚSTSKÁ POLICIE

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Městský plavecký bazén se i letos stane ději-
štěm oblíbeného letního příměstského tábo-
ra. Již tradičně bude v režii Plavecké školy pů-
sobící pod hlavičkou Služeb města Jindřichův 
Hradec.
Vedení bazénu věří, že konání prázdninové-
ho kurzu nezastaví ani aktuální koronavirová 
epidemie, kvůli které byl od 18. prosince opě-
tovně uzavřen provoz vodního stánku. Nadě-
ji na  možnost tábor uskutečnit dává scénář 
z loňska, kdy došlo v letních měsících ke sta-
bilizaci, a mohl se odehrát bez omezení.
„Pro jistotu jsme však rozhodli, že aktuálně si zá-
jemci budou pouze rezervovat místo, a to pro-
střednictvím vyplnění závazné přihlášky. Ta je 
ke stažení na  internetových stránkách bazénu. 
K  úhradě platby pak může dojít až těsně před 

Bazén nabízí místa v oblíbeném táboře

nástupem,“ vysvětluje vstřícné kroky v nejisté 
době vedoucí Plavecké školy Jindřichův Hra-
dec Jitka Cihlová.
V nabídce jsou týdenní termíny na celé prázd-
niny, kurz od 7. července je z důvodu státních 
svátků zkrácen. Organizátoři se snaží co nej-
více usnadnit i  předání vyplněných přihlá-
šek. „Rodiče je mohou zaslat buď elektronicky 
podle instrukcí nebo vhodit do poštovní schrán-
ky u  vstupu do  bazénu. Ze strany naší plavec-
ké školy bude jejich přijetí potvrzeno na  uve-
dené kontakty. Moc nás potěšilo, že hned první 
den po zveřejnění jsme obdrželi několik přihlá-
šek,“ uvádí dále Jitka Cihlová a zdůrazňuje, že 
zvláště zájemci o konkrétní termíny by neměli 
rezervaci míst odkládat.
Příměstský tábor je určen ideálně pro děti 

od 6 do 13 let, které si podle věku buď osvo-
jí základy plavání nebo se zdokonalí v plavec-
kých stylech. Plave se dvakrát denně a pokud 
to počasí umožní, navštíví děti také venkovní 
aquapark.
Zázemí mají ve společenské místnosti bazénu 
a vedle kurzu plavání se mohou těšit i na spo-
lečné zážitky s kamarády při aktivním hře ať 
již ve  vnitřních nebo venkovních prostorách 
plaveckého areálu. 
Cena týdenního kurzu zůstává na  částce 
1800 Kč, sourozenec má slevu. Péče o děti je 
zajištěna od  7.00 do  16.00 hodin. Podrobné 
informace najdete na: bazen.jh.cz, v sekci Pla-
vecká škola. Případné detailní informace zís-
káte na tel. č. 724 133 223. 

Marcela Kůrková
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POLICIE ČR

Jihočeští policisté z Odboru služby pro zbra-
ně a  bezpečnostní materiál připomínají 
spoluobčanům, že 31. ledna 2021 vstoupil 
v  účinnost novelizovaný 
zákon o  zbraních a  stře-
livu, který mj. dává mož-
nost odevzdat beztrestně 
na  jakýkoliv útvar Poli-
cie České republiky zbra-
ně a  střelivo podléhají-
cí registraci dle zákona č. 13/2021 (https://
www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-13), které do-

 �Zbraňová amnestie

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 12. 1. 2021 do 10. 2. 2021 nás opustili:

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Ladislav ŘEŽAB Stráž nad Nežárkou 18. 12. 1945 12. 1. 2021

Václav TESAŘ Jindřichův Hradec 16. 8. 1940 12. 1. 2021

Jiří HÁVA Jindřichův Hradec 17. 7. 1936 13. 1. 2021

Jan  NOVÁK Kunžak 7. 3. 1940 14. 1. 2021

Irena MINÁŘOVÁ Jindřichův Hradec 22. 12. 1932 15. 1. 2021

Anna NEUŽILOVÁ Otín 2. 10. 1932 15. 1. 2021

Petr ŠOLTES Jindřichův Hradec 20. 5. 1967 15. 1. 2021

Ludmila HROMÁDKOVÁ Jindřichův Hradec 3. 9. 1926 16. 1. 2021

Jan ŠÍMA Chlum u Třeboně 27. 7. 1934 16. 1. 2021

Mgr. Jan ZÁRUBA Jindřichův Hradec 6. 12. 1940 16. 1. 2021

Anna ŠÁMALOVÁ Jindřichův Hradec 22. 7. 1956 17. 1. 2021

Marta DVOŘÁKOVÁ Dolní Pěna 11. 4. 1961 18. 1. 2021

Stanislav ZEMAN Popelín 16. 2. 1931 18. 1. 2021

Marie LOJKOVÁ Jindřichův Hradec 10. 1. 1962 18. 1. 2021

Karel URBAN Jindřichův Hradec 24. 3. 1946 19. 1. 2021

Eliška HOJNOVÁ Nová Bystřice 21. 6. 1950 19. 1. 2021

Antonín URBANEC Otín 17. 3. 1954 19. 1. 2021

Miroslava KOLÁŘOVÁ Lomnice nad Lužnicí 16. 8. 1929 20. 1. 2021

Alenka KOTALÍKOVÁ Jindřichův Hradec 7. 1. 1934 21. 1. 2021

Jan KUBÍN Nová Včelnice 15. 1. 1932 22. 1. 2021

Jana HOUSEROVÁ Nekrasín 5. 12. 1948 22. 1. 2021

Adolf KOVÁŘ Jindřichův Hradec 3. 2. 1943 23. 1. 2021

Jiřina MARTÍNKOVÁ Radouňka 3. 2. 1942 24. 1. 2021

Karel TRPÁK Vícemil 3. 12. 1935 25. 1. 2021

Mgr. Jitka ŠPULÁKOVÁ Plavsko 25. 10. 1988 25. 1. 2021

Anežka HORNÍČKOVÁ Jindřichův Hradec 12. 11. 1939 27. 1. 2021

Vlasta VAŇKOVÁ Jindřichův Hradec 27. 4. 1929 28. 1. 2021

Jaroslava PAVLÍKOVÁ Jindřichův Hradec 13. 5. 1927 29. 1. 2021

Josef URBAN Hadravova Rosička 23. 1. 1940 29. 1. 2021

Antonín ŠPÁT Lodhéřov 11. 3. 1933 30. 1. 2021

Josef SHÁNĚL Nová Včelnice 23. 6. 1952 31. 1. 2021

Wanda Maria BUCHNEROVÁ Vícemil 15. 1. 1946 31. 1. 2021

Milan KREJČÍ Jindřichův Hradec 28. 8. 1952 31. 1. 2021

Miroslav HAČKA Strmilov 14. 10. 1951 1. 2. 2021

Karel GAŠPÁREK Jindřichův Hradec 4. 3. 1971 1. 2. 2021

Jan KOLLMANN Jindřichův Hradec 13. 2. 1942 1. 2. 2021

František LAKRON Jindřichův Hradec 26. 3. 1937 2. 2. 2021

Bohuslav SOMMER Jindřichův Hradec 1. 10. 1950 2. 2. 2021

František NEUŽIL Otín 1. 10. 1933 3. 2. 2021

Marie MEŠKANOVÁ Jindřichův Hradec 21. 6. 1942 3. 2. 2021

Milan SVOBODA Jindřichův Hradec 5. 4. 1961 4. 2. 2021

Jana BERÁNKOVÁ Jindřichův Hradec 20. 4. 1940 5. 2. 2021

Josef DROBIL Mosty 2. 3. 1939 5. 2. 2021

Zdeněk PŘIBYL Stříbřec 20. 7. 1955 5. 2. 2021

Miroslav KRUPIČKA Otín 14. 2. 1927 6. 2. 2021

Alena TESAŘOVÁ Jindřichův Hradec 13. 12. 1942 6. 2. 2021

Milan JANEČEK Otín 1. 4. 1944 8. 2. 2021

Eva MÜLLEROVÁ Jindřichův Hradec 13. 10. 1947 8. 2. 2021

Josef TOMASCHKO Jindřichův Hradec 8. 7. 1952 9. 2. 2021

Václav LEŠTINA Otín 11. 9. 1934 10. 2. 2021

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

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

ma přechovávají bez platných dokladů – tzv. 
Zbraňová amnestie.
Tato akce „zánik trestnosti nedovoleného 
ozbrojování“ potrvá do 31. července 2021. 
Zbraňová amnestie v  minulosti probíhala 
v letech 1996, 2003, 2009 a 2014, kdy policis-
té přijímali mnoho zbraní a střeliva. 
Osoby, které doma vlastní zbraň, jež podléhá 
registraci, ji odevzdají na kterémkoliv útvaru 
policie. Zde jim vystaví potvrzení a následně 
budou vyzváni Odborem služby pro zbraně 
a  bezpečnostní materiál k  podání informa-
ce, zda se rozhodli zbraň zlegalizovat tím, že 
jim budou vystaveny příslušné doklady nebo 
zbraň již nebudou chtít a předávají ji do vlast-
nictví státu. Akce se samozřejmě nevztahuje 
pouze na zbraně kategorie A, A-1, B anebo C, 
ale také na jejich hlavní části nebo střelivo.

Občané, využijte této možnosti, a pokud ne-
jste držiteli příslušné skupiny, zbraně ode-
vzdejte! 

Hana Millerová
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v novobystřickém letos 11 992 oproti 13 456 ro-
ku 1910. Poklesl tedy počet obyvatelstva v obou 
soudních okresích o 3 789 osob. Výsledek sčítání 
v okolních obcích přineseme příště. 
Letní hospodyňská škola v J. Hradci
zahájí své vyučování počátkem dubna t. r. Žá-
kyně se přijímají od  stáří 14 let. Vyučovati se 
bude prakticky i  theoreticky veškerým pracím 
domácího hospodaření, vaření, žehlení, úklidu 
a  ošetřování domácích zvířat a  drůbeže, praxi 
v zelinářské zahradě a šití šatů a prádla. Zvláštní 
pozornost věnována bude praktickému výcvi-
ku mlékařství. 
18. března 1921

Úmrtí
V Táboře zemřel 3. t. m. senior knihtiskařů pan 
Petr Frank ve věku 69 let, jenž plně zasvětil svůj 
život černému umění a blahu své rodiny. Četný 
doprovod pozůstatků jeho svědčil, jaké vážnos-
ti a úcty zesnulý v městě i okolí požíval. 
V okresu Jindř. Hradeckém

napočteno při nynějším sčítání lidu 5  335 do-
mů proti roku 1910  5  108 domů s  8  340 byt. 
stranami proti roku 1910  8  647. V  okresu No-
vobystřickém napočteno 2  342 s  2  798 byto-

4. března 1921
Oslava narozenin pana presidenta republiky
U  příležitosti narozenin p.  presidenta repub-
liky koncertuje hudba čs. p.  pl. č. 29. 6. t. m. 
od  11-12 hodin dopoledne na  Wilsonově 
nám. a  7. t. m. od  11-12 hodin dopoledne 
v městských sadech. V den narozenin p. presi-
denta se na školách nevyučuje. V den ten bu-
de žactvo poučeno vhodným způsobem o ži-
votním díle presidenta Masaryka.

Jízda autobusu na trati J. Hradec Třeboň
bude nejpozději do 15. března zahájena. Jízd-
ní řád, sazebník a dopravní předpisy vyvěšeny 
jsou ve vestibulu poštovního úřadu a na nádra-
ží. Pro nejnutnější informaci uvádíme toto: Au-
tobus přijede do Hradce ráno v 7.26 a v 5 hodin 
odpoledne, odjížděti bude v  11.10 dopoled-
ne a v 5.25 odpoledne z nádraží. Stavěti bude 
v  těchto stanicích: nádraží, pošt. úřad, hřbitov 
sv. Václava, Horní a Dolní Žďár, Lásenice, Dolní 
Lhota, Stráž, Mláka Malá a Velká, Stará a Nová 
Hlína, Třeboň město a nádraží. Jízdní lístky pro-
dává řidič auta.

11. března 1921
Počet obyvatelů v J. Hradci
dle sčítání v  r. 1921 vykazuje oproti roku 
1910 úbytek o 529 osob. Letos zjištěno celkem 
9 590 obyvatel oproti 10 119 roku 1910. Znač-
nější pokles vykazují soudní okresy j. hradecký 
a  novobystřický. V  jindřichohradeckém napo-
čteno v  roce 1910  38  953, letos 36  628 osob; 

Březen byl po vzniku republiky pravidelně zasvěcen oslavám narozenin prezidenta republiky T. G. Masaryka, které by-
ly ve městě pořádány nejen veřejně, ale také ve všech školách, opatrovně a v dalších institucích. Zajímavé byly výsled-
ky sčítání lidu, které Ohlas od Nežárky přinesl v březnu roku 1921 hned v několika po sobě následujících vydáních. Po-
čet obyvatel byl porovnáván s výsledky předchozího sčítání lidu v roce 1910. Válečné události, k nimž došlo v období 

od posledního sčítání lidu, zapříčinily úbytek obyvatel nejen přímo ve městě Jindřichův Hradec a v dalších městech v okolí, ale též v celém jindřichohradec-
kém a novobystřickém okrese. Tiskem ostře sledovanou novinkou bylo zavedení autobusové linky z Jindřichova Hradce do Třeboně. 

POHLEDY DO HISTORIE

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

vými stranami proti roku 1910 2 973. Strmilov 
čítá dle nynějšího sčítání lidu 1 763 obyvatele 
proti roku 1910 2 032, Kumžak 1 857 obyvatelů 
proti r. 1910 2 165, Stráž 1 116 obyvatelů proti 
r. 1910 1 282, Nová Bystřice čítá 2 798 obyvatelů 
proti roku 1910 3 218.
Autobusová trať čís. 72 J. Hradec – Stráž - Třeboň

Mezi památné dny čes. jihu zaznamenati dluž-
no den 15. března, kdy v časných hodinách ran-
ních stanuly před pošt. úřadem v J. Hradci pošt. 
autobusy čís. 201, 202 vkusně ozdobené pra-
porky a  chvojím, aby provedly přehlídku trati 
a zároveň zkušební jízdu. Poněvadž vyrozumě-
ní o zahájení jízdy došlo v posledním okamžiku, 
nemohlo pozvání k  zahájení jízdy provedeno 
býti v rozsahu, jak původně zamýšleno a ome-
zeno bylo pouze na nejužší okruh zájemců. 
Velikonoční pomlázka na květnou neděli
Dne 20. března na květnou neděli o půl 3. hodi-
ně odpolední pořádána bude v gymnasiu veřej-
ná „Staročeská velikonoční pomlázka“ s  před-
náškou pokladníka p.  J. Šimánka „O  lidových 
zvycích velikonočních a  pomlázce“, spojená 
s výstavkou původních kraslic, zejména jihočes-
kých z Jindřichohradecka. Bude to 3. přednáška 
cyklu „Nechme cizích, hajme vlastních zvyků“.
----------------------------------------------------------------
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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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Letošní Tříkrálová sbírka měla netradiční po-
dobu. Koledování, na které jsme zvyklí z před-
chozích let, se z důvodu nepříznivé epidemio-
logické situace nemohlo uskutečnit. Přispět 
do sbírky bylo možné jinými způsoby. Ve měs-
tě Jindřichův Hradec jste mohli přispívat od 
2. do  24. ledna 2021 do  kasiček umístěných 
v  kostelích, institucích či obchodech. Celkový 
výtěžek byl 39 084 Kč.
Farní charita Jindřichův Hradec děkuje všem, 
co se do sbírky zapojili a podpořili její záměry. 
Výtěžek Tříkrálové sbírky bude rozdělen napříč 

 � Výtěžek Tříkrálové sbírky je v Jindřichově Hradci téměř 40 000 korun
sociálními službami Farní charity Jindřichův 
Hradec. Prvním záměrem je podpořit a  zkva-
litnit poskytování služeb odborného sociální-
ho poradenství. Díky výtěžku Tříkrálové sbír-
ky může být poskytnuta finanční pomoc lidem 
v těžké životní situaci. Kvalitní pomoc chce cha-
rita rovněž poskytnout dětem a rodinám v ne-
lehké životní situaci. Dalším záměrem je pod-
pořit a zkvalitnit služby pro osoby bez přístřeší. 
A  v  neposlední řadě má charita v  plánu pod-
pořit provoz Výdejny Samaritán, poskytující 
potravinou a materiální pomoc lidem v nouzi. 

V tuto chvíli je výtěžek všech statických kasiček 
na  Jindřichohradecku 81  709 Kč. Částka není 
ještě finální, stále je možné se do sbírky zapojit 
a celkový výsledek se může proměnit.
Pokud chcete podpořit záměry Farní charity 
Jindřichův Hradec a nestihli jste přispět do sta-
tické kasičky, můžete využít online sbírky na: 
www.trikralovasbirka.cz. Virtuální kasička je 
otevřena až do 30. dubna 2021. Dalším způso-
bem je příspěvek na  Tříkrálový sbírkový účet 
66008822/0800, VS 77702008.

Eliška Čermáková

V dnešní těžké době mnoho lidí přichází o prá-
ci, bohužel často v první řadě osoby se zdravot-
ním postižením. Pokud patříte k  OZP a  tento 
problém řešíte, neváhejte se obrátit na MESA-
DU, z.s. Můžeme vám nabídnout mnohostran-
nou podporu při hledání nového zaměstnání, 
a to formou sociální rehabilitace nebo pod-
porovaných pracovních míst v projektu „Ces-
ta ke změně III“, reg. číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/
18_090/0012525. Pomáháme našim klientům 
například sestavit životopis, vyhledávat a oslo-
vovat vhodné zaměstnavatele, poskytujeme 
mzdové příspěvky pro zaměstnavatele na pod-
porovaná pracovní místa a některé klienty zpo-
čátku také doprovázíme na  pracovišti. Máme 
radost, že i v dnešní nelehké době se nám daří 
s našimi klienty najít nová pracovní uplatnění. 
Nabízíme rovněž terénní službu Osobní asi-
stence pro seniory nebo zdravotně posti-
žené osoby, kteří potřebují podporu a  po-
moc ve svém přirozeném domácím prostředí. 
Služba probíhá nyní za  přísných bezpečnost-
ních podmínek, naše asistentky jsou pravi-
delně testovány a využívají veškeré ochranné 

 �Nejste v tom sami

prostředky. Může se jednat například o podá-
ní stravy, nákupy, pomoc při osobní hygieně 
a další. Pokud máte o tuto službu zájem, nevá-
hejte se na nás obrátit. 

Kontakt: tel. č.: 608 860 010, 778 505 093, 
e-mail: jhradec@mesada.eu, web: www.
mesada.eu

Aneta Čepáková
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Regionální osobnost měsíce března 
– Vlasta Slavická (1911−2004)
Pěvkyně a  rozhlasová hlasatelka Vlasta Slavic-
ká se narodila 24. 3. 1911 do rodiny hudebního 
pedagoga a skladatele Kamila Voborského, kte-
rý působil v Jindřichově Hradci jako regenscho-
ri proboštského kostela a profesor hudební vý-
chovy na gymnáziu a  jiných středních školách. 
Stala se čtvrtou profesionální hlasatelkou praž-
ského Radiojournalu. Do  rozhlasu nastoupila 
v roce 1936 a působila zde do konce října 1941, 
kdy byla ze dne na  den z  politických důvodů 
propuštěna. 11. května 1945, se opět do rozhla-
su mohla vrátit. V roce 1943 se provdala za hu-
debního skladatele Klementa Slavického, kte-
rý v  rozhlase působil jako hudební dramaturg. 
V  roce 1947 se kvůli mateřským povinnostem 
práce v  rozhlasu vzdala, její manžel byl po ná-
stupu komunistů k  moci z  rozhlasu propuštěn 
a Vlasta Slavická se poté věnovala výuce hudby. 
Zdroj (text i fotografie): Český rozhlas.
Medailonky regionálních osobností pro každý 
měsíc naleznete v aktualitách na webu městské 
knihovny: www.knihjh.cz.
Virtuální univerzita 3. věku
V  letním semestru od  února do  května 2021 
pokračují v městské knihovně dva kurzy VU3V. 
S ohledem na současnou epidemiologickou si-
tuaci probíhají kurzy až do odvolání formou sa-
mostudia.
Kurz 1 - Lidské zdraví, výukový garant: MUDr. 
Emerich Majer: v  šestidílném cyklu jsou před-
nášky věnovány výkladu základních pojmů v lé-
kařství, nemocem stáří a nejzávažnějším choro-
bám.
Kurz 2 - Rituály evropských královských rodů, 
výukový garant: Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.: kurz se 
zabývá nejdůležitějšími životními událostmi (na-
rození, svatby, rozvody či smrt) spojenými s ev-
ropskými královskými rody 19. a 20. století. 
Literární soutěž Jihočeská žabka
Jihočeský klub Obce spisovatelů v  součinnosti 
s Jihočeským krajem vyhlásil 17. ročník autorské 
literární soutěže Jihočeská žabka.
Soutěž je určena pro všechny studenty jihočes-
kých středních a vyšších odborných škol a učilišť 
a pro mládež od 15 let do 21 let.
Podmínky soutěže:
• každý soutěžící se účastní pouze jedním 

příspěvkem
• práce musí být zaslány e-mailem na adre-

su: hanhos@centrum.cz, s označením Jiho-
česká žabka

 �Městská knihovna přichystala na březen řadu aktivit
• příspěvky nesmějí být dosud publikovány 

ani zaslány do jiné literární soutěže
• psát lze poezii i prózu
• práce budou výhradně v českém jazyce
• rozsah příspěvků je maximálně 10 000 zna-

ků, u básní 50 řádek
• práce posoudí odborná porota složená ze 

členů klubu
• vítězné a případně další vybrané práce bu-

dou publikovány v denním a krajském tis-
ku, ve sborníku a tiskovinách Jihočeského 
klubu Obce spisovatelů

Téma letošního ročníku: Jak se stát optimistou
Uzávěrka soutěžních prací: 30. dubna 2021
Vyhlášení výsledků se uskuteční v červnu 2021, 
termín bude vítězům včas oznámen.
Kontaktní adresa:  Jihočeský klub Obce spi-
sovatelů, Žižkova 3, 370  01 České Budějovice, 
e-mail: hanhos@centrum.cz.  
Videokurz o umělé inteligenci − „Jsem netvor“
Oddělení vzdělávání Národního úřadu pro ky-
bernetickou a  informační bezpečnost připravi-
lo nový osvětový videokurz s názvem Jsem ne-
tvor, tvor, který žije na  netu  (kurz naleznete 
na: www.jsemnetvor.cz).

Videokurz seznamuje žáky 8. a 9. tříd s digitální-
mi technologiemi v etickém a sociálním kontex-
tu, dozvídají se například o internetu věcí, umělé 
inteligenci nebo šifrované komunikaci.
K popularizaci těchto na první pohled technic-
kých témat přispěla celá řada oblíbených you-
tuberů, kteří odvedli profesionální výkony bez 
nároku na honorář. Hlavní tváří je youtuber Lu-
kefry.
Vzdělávací aktivita má základ ve velkém průzku-
mu mezi vrstevníky (3 300 dotázaných), žáci se 
také podíleli na vzniku celého kurzu.

Jako rozšíření pro lektory a učitele jsou připra-
veny metodické listy a modelové lekce založe-
né na skupinové práci, aktivizačních výukových 
metodách a metodách kritického myšlení. Jsou 
využitelné i  on-line. Modelové lekce učí žáky 
přemýšlet v souvislostech o digitální společnos-
ti, vžívají se do role vývojářů nebo kyberkrimi-
nalistů, vypracovávají například SWOT analýzu 
pro digitalizaci veškerých plateb nebo se učí tří-
dit aplikace ve svém mobilu. Na vzniku mode-
lových lekcí se podílela řada učitelů a  lektorů 
z praxe.

Tomáš Dosbaba

V úterý 9. března 2021 pořádá spolek Zikaron v našem městě opět vzpomínkou akci PAMATUJ! Od 16.00 hodin zazní na náměstí Míru v podá-
ní čtyř jindřichohradeckých pěveckých sborů tyto písně – Hatikva, Šema Jisrael a Kde domov můj. Vzhledem k současné situaci si zpěv vyslechne-
me ze záznamu. Mezi jednotlivými skladbami zazní krátká zamyšlení. Druhá část programu, která se tradičně odehrávala v prostoru bývalé židovské 
synagogy, musela být bohužel zrušena. 
Smyslem této vzpomínkové akce je nezapomenout na 8. březen 1944, den, kdy byly v plynových komorách Auschwitz – Birkenau zavražděny téměř 
4000 československých mužů, žen a dětí z tzv. terezínského rodinného tábora.
Budeme rádi, pokud si najdete čas a podpoříte tuto akci svojí účastí i za cenu částečných omezení.

Marta Leblová

 � Vzpomínková akce PAMATUJ!
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Motto: „Když srdce pláče pro to, co bylo ztraceno, duch se raduje pro to, 
co bylo nalezeno.“                                                                                        (Súfijský aforismus)

Ať dělám, co dělám, setkávám se s  lidmi plnými strachu a  smutku. 
A  nedivím se jim. Tíseň, zmatek a  nejistota, ve  které se ocitáme, ab-
sence očistných setkání v hospůdkách „na jednom“ (nebo pěti). Rozu-
mím. Občas také nemohu dospat 
a v hlavě mi krouží různé obavy. 
Paradoxně mi zrovna práce dodá-
vá sílu a smysl mým dnům. Setká-
ní s  lidmi, kteří znovu nacházejí 
náplň života po těžkých proděla-
ných změnách. Přišla k nám mla-
dá dívka po  závažném úrazu. 
Před šesti lety byla nadějnou stu-
dentkou medicíny. Autonehoda 
vše změnila, slibně našlápnutá životní dráha vzala úplně jiný směr. Ztra-
tila se koncentrace i jemná motorika. Šest let po úrazu v domácí péči 
se podepsalo i na sociálních dovednostech. Čas se najednou prodloužil 
a  ztratil svoji strukturu. Opravdu 
těžká zkouška pro ni i její rodinu. 
Začali jsme nácviky pracovních 
dovedností v  chráněné dílně. 
Začátek byl opravdu hodně ná-
ročný, moc naděje v  opravdové 
pracovní zaškolení jsme neměli. 
Po prvním měsíci jsme trošku vě-
šeli hlavy. Druhý měsíc nám je za-
čal narovnávat. Další měsíc přidal 
ještě trochu optimismu. S  úža-
sem vidím v  praxi naplněná slo-
va mojí přítelkyně – neuroložky: 
“Nic nevzdávej příliš brzy, mozek 
je geniální a umí si najít své objí-
žďky!“. Nevzdali jsme to a já z to-
ho mám tichou, uctivou a pokor-
nou radost. Mozek, byť zraněný, 
má opravdu netušené kapacity, 
pokud jej nenecháme v  nečin-
nosti. A další velikou práci doká-
že udělat motivace a povzbuzují-
cí prostředí. Po několika měsících 
dívka dokáže zkompletovat ně-
kolik druhů výrobků bez chyb. 
A  pozvedá hlavu, rovná si páteř, 
i  tvář začíná mít jiný výraz. Má 
kam jít. Někam patří. Má svůj řád. 
To jsou naše velké radosti. I když 
ve  výkonově postaveném svě-
tě bychom možná nenašli poro-
zumění a  v  časech všeobecného 
napětí možná nemáme šanci zís-
kat široké pochopení, jsme stále 
tady a  snažíme se ten mikrosvět 
utkaný z  překonaných těžkos-
tí udržet naživu. A tak se raduje-
me ze zakázky na výrobu dekora-
cí do školky, z dárků ke svatbám, 
z  drobností k Valentýnu, které si 
od nás objednal náš spřátelený zahradník. Letos asi nenachystáme ples 
a neuskutečníme řadu jiných věcí. O to více si budeme vážit hezkých 
chvil s  těmi, jejichž život byl dočasně zastaven, ale neskončil a hledá 
nový směr. Tak pojďme nalézat to, co stojí za poděkování a co není sa-
mozřejmé.
Krásné dny vám všem!

Drahomíra Blažková

 �Hledáme a nalézáme CHCETE NÁS?
Dája
kočička, 5 měsíců
Je trochu plašší, při klidném 
a pomalém přístupu se nechá 
hladit, a dokonce i vzít do náru-
čí. Sice si to zatím neužívá, ale 
věříme, že to se brzy změní.
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 
(Jindřichův Hradec) 

Darel
kocourek, 5 měsíců
Kocourek je zatím velmi pla-
chý. 
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 
(Jindřichův Hradec) 

Jadygar
kočka, cca 2 roky, kastrovaná
Jadygar je zatím plašší kočič-
ka, ale věříme, že si brzy zvyk-
ne a bude mazlivá stejně jako 
její kamarádi. Jadygar má rada 
pejsky. Ačkoliv jí zvykání chvíli 
trvá, bude z ní velký mazel. Je 
to nesmírně klidná kočička, nic 
ji neděsí. Miluje teplo a křeslo.
Kontakt pro zájemce 
- 605 212 348 
(Nová Ves u Chýnova, 
okr. Tábor)

Janice
kočka, cca 8 let, kastrovaná
Janice je moc milá a neskuteč-
ně vděčná kočičí dáma. 
Kontakt pro zájemce 
- 605 212 348 
(Nová Ves u Chýnova, 
okr. Tábor)

Kamík
kocourek, cca 3 roky, kastrovaný
Kocourek je hodný, mazlivý 
a čistotný. Je vděčný za dobrou 
baštu. 
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 
(Jindřichův Hradec) 

Krasavice
kočička, cca 3 roky, kastrovaná
Krasavice je hodná a klidná ko-
čička. Po  rozkoukání se kama-
rádí s  kočkami, nevadí jí ani 
klidní psi. Lidi miluje, baští vše 
a  na  zachůdek chodí předpi-
sově.
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

Výrobky klientů Chráněných dílen 
Okénko v  sobě skrývají mnohé di-
menze. Jmenují se spolupráce, tera-
pie, zručnost a krása.
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KULTURNÍ SERVIS

Současná doba příliš nepřeje kulturnímu vyžití, proto se v hlavě foto-
grafa Lukáše Šamala zrodil nápad, jak ji sobě i ostatním alespoň trochu 
zpříjemnit.
Ve  spolupráci s  Kulturním domem Střelnice se podařilo vytvořit uni-
kátní projekt „Otevřená galerie“. V ulicích města si tak můžete prohléd-
nout výstavu celkem 36 fotografií Lukáše Šamala. Ty jsou umístěné 
ve  vývěskách KD Střelnice, kde jste 
zvyklí vídat přehled kulturních ak-
cí a program kina. Projekt je možné 
realizovat i díky firmě Dastax.cz, kte-
rá fotografie vytiskla. Zpříjemněte si 
náladu v  této nepříznivé době pro-
cházkou s přidanou hodnotou.
Projekt „Otevřená galerie“ vznikl 
ve  spolupráci fotografa Lukáše Ša-
mala a Kulturního domu Střelnice.
Chcete-li vidět více, sledujte Insta-
gram: lukas_samal

Jiří Kubát, Foto: Lukáš Šamal 

 � Projekt „Otevřená galerie“
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Výstavní dům a  galerie Stará radnice oteví-
rá, pokud to epidemiologická situace dovolí, 
1. dubna 2021 své expozice veřejnosti. 
Pro výstavní sezónu roku 2021 budou připra-
vené stálé expozice z  dějin města Jindřicho-
va Hradce a jeho samosprávy a obřadní síň Ja-
na Kotěry. Stálá expozice Jindřichohradeckých 
místních drah prošla v  roce 2020 přeměnou. 
Návštěvníkům přináší nové informace o histo-
rii, ale i o současnosti společnosti. Návštěvníky 

 � Zahájení sezóny Výstavního domu Stará radnice
dále určitě potěší provoz na modelovém kole-
jišti, které patří k největším v jihočeském kraji.
V  galerii výstavního domu bude od  dubna 
do  května otevřena výstava Čeští vědci 
a  jejich vynálezy. Jedná se o výstavu karika-
tur českých vědců a  jejich vědeckých přínosů. 
Od června do září, tedy v hlavní výstavní se-
zóně, zaplní galerii výstava k  loutkovému 
animovanému večerníčku Krysáci. V  měsí-
ci říjnu volně naváže na jarní výstavu českých 

vědců výstava České vědkyně a jejich přínos 
nejen české vědě.
Vánoční část, pojatou jako adventní výsta-
vu, naplní galerii svými fotografiemi jindři-
chohradecký fotograf Petr Kubeš. Výstava 
představuje art fotografii, která je inspirována 
inverzní perspektivou středověkého malířství.   
Výstavní dům Stará radnice se těší na vaši náv- 
štěvu.

Martin Jedlička
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VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM JINDŘICHŮV HRADEC

V současnosti pracovníci hvězdárny a planetá-
ria připravují pořady pro školy i veřejnost a jeli-
kož není jisté, kdy budeme 
moci opět přivítat návštěv-
níky, rozhodli jsme se vám 
čekání zkrátit, a  to formou 
obsahu na  našem novém 
Youtube kanále. 
Na  něm se budou objevo-
vat zábavně-vzdělávací vi-
dea ze světa astronomie, fyziky, chemie a dal-
ších přírodních a technických věd, jako je třeba 
robotika.
22. února vyšel na kanálu první díl z nové sé-
rie “Našimi dalekohledy”, série, v níž se budeme 

 � Pořady pro školy i veřejnost na novém Youtube kanále 
věnovat objektům, které vám můžeme ukázat 
i u nás v pozorovací kopuli. 
První video z této série je věnováno jednomu 
z  nejkrásnějších objektů noční oblohy, který 
můžeme sledovat našimi dalekohledy, a tím je 
Krabí mlhovina. Objekt, který byl na Zemi po-
prvé pozorován již téměř před tisíci lety, ale 
který nás stále nepřestává udivovat. Další videa 
budou vycházet každý druhý týden v pondělí.
Odkaz na  náš Youtube kanál naleznete 
na  webových stránkách: www.vkcjh.cz, ne-
bo přímo ve  vyhledávači YTB, pokud zadáte: 
“Hvězdárna a planetárium Jindřichův Hradec”.

Jakub Tampír, Josef Čech

 � Kulturní dům Střelnice informuje a zve

Divadlo k vám domů pokračuje i v březnu

Kulturní dům Střelnice ve  spolupráci s  Diva-
delním spolkem Jablonský přinese divákům 
další možnost zhlédnout z  pohodlí domo-
va videonahrávky z  úspěšných divadelních 
her místního divadelního spolku. Stejně ja-
ko v  únoru bude i  celý březen k  dispozici 
vždy od  pondělí do  neděle jedna divadelní 
hra v  podání Divadelního spolku Jablonský, 

a  to na  youtube kanálu KD Střelnice Jindři-
chův Hradec. V březnu se diváci mohou těšit 
na hry: Škola základ života, Dámský krejčí, Ať 
žije Bouchon a Drahoušek Anna. Podrobné in-
formace o zveřejňování titulů sledujte na fa-
cebookové stránce (facebook.com/kdstrelni-
ce.jh), nebo na stránkách: www.kultura.jh.cz.  

Adéla Blažková

„Střelák“ neusnul, je připraven a těší se na své návštěvníky

Objekt Kulturního domu Střelnice, kam jsou 
Hradečáci i  přespolní zvyklí chodit za  kultu-
rou, neusnul ani v době koronavirové. V ob-
dobí nucené uzavírky kulturního zařízení 
z  důvodu protiepidemických opatření pro-
ti šíření nemoci Covid-19 se sice z  kinosálu 
neozývá smích diváků a  v  divadelním sále 
netleskají příchozí svým oblíbeným hercům, 
ale ticho v  kulturním domě rozhodně neby-
lo a není. Nepřítomnost diváků v období nu-
cené přestávky umožnila nerušené provede-
ní nutné údržby a  oprav v  kulturním domě, 
které lze jen těžko uskutečnit za  běžného 
provozu. V druhé polovině loňského roku by-
ly vyměněny dosluhující protipožární klapky 
u  vzduchotechniky v  divadelním sále. Usku-
tečnilo se také doplnění a oprava hromosvo-

dového systému kulturního domu i  s  polo-
žením nového zemnícího drátu do chodníku 
před budovou. V  závěru loňského roku byla 
také realizována výměna bateriového zdro-
je nouzového osvětlení kinosálu, vestibulu 
a únikových cest a nainstalovány LED světel-
né zdroje nouzového osvětlení. V kinosále byl 
vyměněn koberec na pódiu. Po znovuotevře-
ní kulturního domu uvítá příchozí návštěvní-
ky nový čistící koberec ve  vestibulu a  chvíle 
čekání před či po představení si budou moci 
zpříjemnit posezením v opravených křeslech. 
Diváci, kteří sledují děj odehrávající se na jevi-
šti nebo na parketu z lóží na balkoně po pra-
vé straně sálu, budou příjemně překvapeni 
opravenými a vymalovanými stěnami a stro-
pem na  chodbě před balkóny. Příjemněj-

ší pracovní prostředí budou mít po obnove-
ní provozu kina také promítači – v promítací 
kabině se uskutečnila výměna opotřebované 
podlahové krytiny a celková oprava místnos-
ti. 
Doufáme, že nepříznivá situace týkající se 
koronavirového onemocnění, se v  dohled-
né době zlepší a že budova Kulturního domu 
Střelnice opět ožije a stane se oblíbeným cí-
lem obyvatel města nad Vajgarem i návštěv-
níků města. Těšíme se, až uvidíme pomyslné 
světlo na konci tunelu, kterým procházíme již 
od minulého roku a budeme si moci opět uží-
vat samozřejmé záležitosti jako je kino, diva-
dlo, živá hudba a vše, co k běžnému kulturní-
mu životu patří.    

Jiří Kubát

Vážení návštěvníci Kulturního domu 
a kina Střelnice,
s  ohledem na  opatření vyhlášená v  sou-
vislosti s  šířením nemoci Covid-19 nebylo 
možné v  době uzávěrky Jindřichohradec-
kého zpravodaje upřesnit jakákoliv divadel-
ní či filmová představení a koncerty v měsíci 
březnu. Aktuální informace o  tom, kdy bu-
de kulturní nabídka obnovena, stejně jako 
od kdy a jaké filmy bude kino Střelnice pro-
mítat, najdete na: www.kultura.jh.cz nebo 
na: www.kino.jh.cz. 

Jiří Kubát, Čestmír Frühauf
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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: SE NACHÁZÍ KRÁSNÁ HROBKA TISKAŘSKÉ RODINY LANDFRASŮ
Výherkyní se stává: Irena Daňková z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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OD 70. LET 19. STOLETÍ
VYDÁVALA LANDFRASOVA

TISKÁRNA TÝDENÍK
OHLAS OD NEŽÁRKY.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZAKÁZKOU
TISKÁRNY BYLY SEDMI-

SVAZKOVÉ DĚJINY MĚSTA...

SVIT
OBYVATEL

EVROP.
OSTROVA

CHEM. ZN.
DUSÍKU

ŘÍM. ČÍSL.
554

JIHO-
EVROPAN

INFORM.
TECHNO-

LOGIE

ČÁST
PRAHY

OBRACET
PŮDU

PLUHEM

PYTEL
S ŘEMENY

OZN. PRO
AR

ZÁPADO-
ČESKÉ
MĚSTO

CHEM. ZN.
URANU

4. ČÁST 
TAJENKY

1. ČÁST 
TAJENKY

NĚM. PŘEDL.
NA (ČEM)

ŠROUBY
DO DŘEVA

100 m2

RAŠELINOVÉ
BAHNO

POVAHA

ŠICÍ
VLÁKNO

VYSOKÁ
ŠKOLA

STÁT USA

OZN. PRO
POLOMĚR

FRANC.
PŘEDLOŽKA

5. ČÁST 
TAJENKY

VÝCHODO-
EVROPAN

ZLATO
(FRANC.)

DÁLKOVÉ
STUDIUM

HAZARDNÍ
KARET. HRA

NIKDO
(SLOV.)

2. ČÁST 
TAJENKY

SENEGALSKÉ
MĚSTO

KOŽEŠINA
KARAKUA

RUSKÝ
SOUHLAS

OUHA

PÁS
KOLEM

ROVNÍKU

VIRUS AIDS

KOST
(ANATOM.)

ZNOJ

ST. SPZ
JIHLAVA

LIST

KOLEM

EVROPSKÉ
PLATIDLO

MÍSTO
V DOLE

JENŽ (KNIŽ.)

ÚKAZ

VOLT-
AMPÉR

RÁMOVÁ
PILA

TEČKA

TUNA

CÉVNÍ
SVORKA

DOUŠKA
V DOPISU

(POST-
SKRIPTUM)

POKLADNA

PAPOUŠEK

VIRUS

CIZÍ OZN.
PRO ČÍSLO

ŘIDITELNÉ
SANĚ

PÍŠŤALA
DUD

SPZ
PÍSKU

ČÍSLOVKA
100

LITR

PŘÍTEL
BARBIE

ZRAŇOVAT
ROHY

SPODKY
NÁDOB

ODCHÁZENÍ

DOCELA

STARŠÍ ZN.
POČÍTAČŮ

STŘ. EKONOM.
ŠKOLA

OBCHODNÍ
DŮM

NARKOTICKÁ
LÁTKA

OČ

ZÁKLADNÍ
ORGANIZACE

RUMUNSKÉ
SÍDLO

JEMNÁ
NEČISTOTA

DRAVÝ
PTÁK

HL. MĚSTO
MALEDIV

ČINNOST
PRO

ZÁBAVU

TADY

SPZ
KLATOVY

OPEŘENÝ
OBRATLOVEC

ŽLUTOHNĚDÁ
BARVA

SOŠKA
P. MARIE

BEZKMENNÁ
DŘEVINA

OZNAČ.
NAŠICH
LETADEL

NĚMECKÝ
LÉKAŘ

FOSFID
URANU

ALŽÍRSKÝ
PŘÍSTAV

STÁTNÍ
ARBITRÁŽ

TYP AUTA
FORD

HAD Z KNIHY
DŽUNGLÍ

NÁPOVĚDA: 
AUF, DAKAR, AIUD,

MOTÁK, KOCH, ORAN,
KEA, CHODOV, HUK, 

MALE, PEÁN

ZÁMEZÍ

OZN. PRO
AMPÉR

MUŽSKÉ
JMÉNO

CHEM. ZN.
KYSLÍKU

SLONÍ
ZUB

VÝCHOD

A TAK
PODOBNĚ

3. ČÁST 
TAJENKY

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.


