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PLESOVÁ SEZÓNA 
Plesová sezóna je v plném proudu. Přinášíme 

přehled plesů v KD Střelnice a KC Jitka.

NOVÝ TRŽNÍ ŘÁD
Město nad Vajgarem má nový Tržní řád. 

Platí od 1. 1. 2012.

KONCERT KLASICKÉ 

HUDBY
Hudba vesele i vážně pro děti a dospělé. 

Zajímavý koncert Petra Přibyla.
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Evropské peníze oživují památky 

v Jindřichově Hradci
Výsledky ukončeného projektu „Národní 
muzeum fotografi e a dílna tapiserií – cent-
rum původních řemesel a unikátních tech-
nologií“ budou od nového roku představe-
ny široké veřejnosti. V polovině ledna 2012 
mohou zájemci o ručně tkané tapiserie zaví-
tat do nově zrekonstruovaného zámeckého 
pivovaru, kde je připravena pro návštěvní-
ky expozice Muzea Jindřichohradecka Život 
a dílo Marie Hoppe Teinitzerové, jakož i tzv. 
živá expozice, kde zručné tkadleny necha-
jí návštěvníka nahlédnout do tajů výro-
by ručně tkaných tapiserií i jejich restau-
rování. Provozovatel této dílny tapiserií, 
Dům gobelínů, kulturních tradic a řeme-
sel, o. p. s., připravuje na rok 2012 rovněž 
otevření několika seminářů a odborných 
workshopů vážících se k tomuto řemeslu. 
Cena vstupného pro dospělé bude 60 Kč, 
rodičům s dětmi je určeno rodinné vstup-
né, za které zaplatí 100 Kč, pro studenty, 
děti a důchodce bude určeno snížené vstup-
né ve výši 30 Kč. Bližší informace o ote-
vření a zpřístupnění najdete na adrese:
 www.dumgobelinu.cz, www.jh.cz. 
V rámci projektu vzniklo v Muzeu Jindři-
chohradecka celkem sedm nových expo-
zic – Gotická plastika, Landfrasova tiskár-
na, Ostrostřelecké terče a zbraně, Šicí stroje 
a móda, Výtvarník Vladimír Holub, Historie 
města a Jihočeské betlémy. Nové expozice 
budou návštěvníkům zpřístupněny se zahá-
jením nové sezóny 1. dubna 2012. Tento 
den bude zároveň dnem otevřených dveří 
se vstupným zdarma. V dalších dnech pak 
návštěvník zaplatí na vstupném do nových, 
ale i stávajících expozic Muzea Jindřicho-
hradecka 60 Kč (dospělí). Pro rodiče s dět-
mi je určeno zvýhodněné vstupné v částce 
120 Kč. V průběhu roku budou pro návštěv-
níky připraveny i výstavy v nové výstavní 
síni věnované řemeslné výrobě na Jindři-
chohradecku – knihařství a tiskařství, kraj-
kářství. Bližší informace: www.mjh.cz.

Pokračování na str. 5
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Tísňové volání 
(jednotné evropské číslo): 112

Policie ČR: 158 
Městská policie: 156 
Záchranná služba první pomoci: 155
Lékařská pohotovostní služba: 
384 376 157 
Po – Pá: 18.00 – 21.00 
So, Ne, svátek: 9.00 – 18.00

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

Veterinární pohotovost 
(MVDr. Pavel Jelínek): 777 660 641

Hasičský záchranný sbor: 150 

Nepřetržitá havarijní služba pro 
motoristy: 1230

Poruchy – elektřina: 800 225 577
Poruchy – voda: 800 120 112
Poruchy – plyn: 1239

Linka důvěry (bezplatně): 800 131313
Linka bezpečí (bezplatně): 800 155 555
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Užitečné kontakty a tísňová volání
Helpline AIDS (bezplatně): 800 144 444

Informace o tel. číslech v ČR: 1180
Informace o tel. číslech v zahraničí: 1181

Informace – autobusy: 384 371 922 (911)
Informace – vlaky: 972 552 391

Sběrný dvůr Jindřichův Hradec
384 321 285

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

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

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

Plavecký bazén 
a Aquapark Jindřichův Hradec
Jáchymova 865/III

377 04  Jindřichův Hradec 
Tel.: 384 321 236

Státní hrad a zámek J. Hradec
Dobrovského 1/I
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 384 321 279

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

Národní muzeum fotografi e
Kostelní 20/I
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 362 459

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

Okresní správa sociálního zabezpečení 
Jindřichův Hradec
Sládkova 332/II
377 01  Jindřichův Hradec
Tel.: 384 359 111 

Kam zavolat o pomoc

Události z radnice

Městský úřad informuje

Městská policie

Společenská kronika

Spolky, zájmové a vzděl. organizace

Kulturní servis

Sport

Listárna

Pozvánky na únor
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Návštěva z Dolního Bavorska
V rámci návštěvy Jihočeského kraje navštívila 
naše město osmnáctičlenná skupina dolnoba-
vorských novinářů a úředníků, kteří se zaměřují 
na oblast cestovního ruchu. Přivítáni byli staros-
tou města v refektáři Národního muzea foto-
grafi e, poté jejich kroky směřovaly do Muzea 
Jindřichohradecka, kde s nadšením obdivova-
li Krýzovy jesličky a svou návštěvu zakonči-
li v Domě gobelínů, kde se seznámili s historií, 
výrobou a restaurováním gobelínů.

Karolína Průšová

UDÁLOSTI Z RADNICE
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V Jindřichově Hradci je 
nejlepší sociální situace 
mezi 63 největšími městy ČR 
Jindřichův Hradec s poměrně velkým odstu-
pem předčil Prahu a umístil se tak na prvním 
místě v žebříčku sociální situace v ČR.  Společ-
nost MasterCard vydala výsledky již 4. ročníku 
unikátní socioekonomické studie MasterCard 
česká centra rozvoje, kterou tradičně zpraco-
val tým odborníků z Vysoké školy ekonomic-
ké v Praze. Studie se letos zaměřila na hodnoce-
ní 63 největších českých měst. Nejlepší sociální 
situací v České republice se může pyšnit měs-
to Jihočeského kraje, Jindřichův Hradec, kte-
ré se s 91,81 indexními body umístilo na prv-
ním místě v žebříčku studie MasterCard česká 
centra rozvoje. „V tomto městě byl zazname-
nán nejnižší počet trestných činů na 1000 oby-
vatel a zároveň také nejnižší hodnota násilných 
činů na 10 tisíc obyvatel, což souvisí s výbor-
nými výsledky na trhu práce. Spolu s Českými 
Budějovicemi vykazuje město Jindřichův Hra-
dec s 22 % k 30. 4. 2011 druhý nejnižší podíl 
dlouhodobé nezaměstnanosti. Registrova-
ná nezaměstnanost, která v Jindřichově Hrad-
ci činí 5,4 %, je pak třetí nejmenší v republice. 
Mezi negativní faktory ovšem patří v pomě-
ru s ostatními městy nízký starobní i invalidní 
důchod,“ okomentoval první místo v žebříčku 
prof. RNDr. René Wokoun, CSc., ředitel Stře-
diska regionálních a správních věd Vysoké ško-
ly ekonomické, vedoucí metodického týmu stu-
die MasterCard česká centra rozvoje. 

„Nepochybně jsem příjemně překvapen a také 
nadmíru potěšen, že se naše město umístilo 
v hodnocení socioekonomické studie Master-
Card česká centra rozvoje mezi 63 městy na 
nejvyšší příčce. Pozitivní je zejména vyso-
ká míra bezpečnosti a nízká nezaměstnanost. 
Naopak nemám radost z negativního hodno-
cení v oblasti nízkých starobních a invalid-
ních důchodů. Ocenění za tyto výsledky patří 
především bezpečnostním složkám, státním, 
společenským a humanitárním organizacím 
a v neposlední řadě i zaměstnavatelům a pra-
covníkům městského úřadu. Všichni jmenovaní 
společně přispívají k vytváření příznivé sociální 
situace v Jindřichově Hradci. Toto je výsledek 
jejich kvalitní práce a já jsem za to velmi rád,“ 
uvedl starosta města Jindřichova Hradce Stani-
slav Mrvka.

Úvodník
Vážení spoluobčané,

dny vánoční pohody, radosti a snad i štěd-
rosti skončily. Přesto mi dovolte, abych 
se ještě kratičce vrátil k oslavám adven-
tu a poděkoval všem, kteří svou účastí na 
jednotlivých akcích, vystupováním na nich 
nebo sponzorskou pomocí přispěli ke krás-
né atmosféře předvánočního období.

Velmi rád bych vám i vašim blízkým na 
počátku nového roku ještě jednou popřál 
pevné zdraví a jen samé úspěchy na poli 
profesním i soukromém. Rok 2011, se kte-
rým jsme se rozloučili, přinesl do života 
našeho města a jeho okolních obcí změ-
ny. Asi nejvýznamnější z pohledu občana 
byla změna komunikace radnice s obyva-
teli. Já osobně jsem velmi rád, že se tento 
záměr povedl a spolu s navýšením kultur-
ních a společenských akcí, byla tato změ-
na opravdu vidět. Dokončením největší 
investiční akce v Muzeu fotografi e, Muzeu 
Jindřichohradecka a Domu gobelínů byla 
zvýšena nabídka i návštěvníkům města. 
Některé další investiční akce byly dokon-
čeny, jiné budou pokračovat ještě v tom-
to roce. A udělení prestižní ceny „Nejlepší 
město pro život“ je rovněž velmi dobrým 
vysvědčením. V prvních dvou měsících 
bude prioritou vedení města schválení roz-
počtu na rok 2012, který naše město posu-
ne opět o kus dál. 

Mílí spoluobčané, věřte, že se nadále bude-
me snažit, aby Jindřichův Hradec stále 

patřil na špičku žebříč-
ku v hodnocení měst 
v celé České republice 
a byl oním nejlepším 

místem pro život. 

Stanislav Mrvka
starosta města

Děti z Klokánku dostaly 
mikulášskou nadílku
Při příležitosti mikulášské nadílky v pondělí 
5. prosince navštívil starosta města Stanislav Mrv-
ka společně s místostarosty Bohumilem Komín-
kem a Pavlem Vejvarem jindřichohradecký Kloká-
nek, aby dětem předali překvapení. Pod vánočním 
stromečkem, který zářil ve společenské místnosti, 
se dětem naskýtal pohled na zabalené velké dár-
ky. Po přivítání a zdravici pana starosty začali při-
hlášení dobrovolníci rozbalovat za pomoci pánů 
místostarostů velké barevné krabice. Pod balicím 
papírem se ukrývaly 2 LCD televizory, 2 DVD 

přehrávače a 2 CD přehrávače v celkové hodno-
tě 20 tis. Kč. „Podpora dětí v zařízeních sociál-
ní péče je pro nás nejen povinností, ale i rados-
tí. Mám opravdu radost, pokud v této uspěchané 
době nezapomínáme na ty nejpotřebnější, kte-
ří se nemohou těžkostem dnešního života bránit. 
Vidět rozzářené dětské oči je pro nás tou nejvyš-
ší odměnou. Proto vedení a Rada města rozhodla 
o poskytnutí daru pro děti umístěné v Klokánku. 
Televize s videopřehrávači snad pomohou dětem 
při sledování pohádek zpříjemnit Vánoce,“ oko-
mentoval předávání dárků starosta Mrvka. 
Celé besídce byli přítomni i opravdoví čerti 
a od Mikuláše s malými andílky děti dostáva-
ly za básničku nebo písničku balíčky plné dob-
rot. O doprovodný program se postarali členo-
vé Jednotky sboru dobrovolných hasičů města 
Jindřichův Hradec, kteří dětem darovali 4 pod-
sedáky do auta, 1 autosedačku, 4 dětské plasto-
vé zimní kluzáky, puzzle a další drobnosti, jako 
jsou sladké šťávy a voňavá jablíčka. Po nadílce 
děti vyběhly ven a za pomoci přítomných tet 
a hasičů jim byly zapáleny ve tmě prskavky. Na 
závěr se dětem rozsvítila očka při ohňostroji, 
který pro ně připravil Jiří Vistořín. Na organi-
zaci se podílel společně s dobrovolnými hasiči 
odbor kanceláře starosty.
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K prodeji
objekt bývalé mateřské školy v ulici Ruských legií čp. 362/III, na pozem-
ku p.č. 690 včetně pozemku p.č. 690 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
294 m2 a pozemku p.č. 691 zahrada, o výměře 823 m2, včetně samostatně 
stojícího zděného přízemního objektu, domovní studny a zahradního ote-
vřeného altánu, vše obec i k.ú. Jindřichův Hradec.

Podmínky prodeje:
álkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 6.000.000,-Kč. 
složení kauce při podání nabídky ve výši 300.000,-Kč
uvedení zamýšleného využití nemovitostí
město si vyhrazuje předkupní právo po dobu pěti let ode dne účinnosti kupní smlouvy, a to za stejnou 
kupní cenu
žadatel uhradí veškeré náklady spojené s prodejem nemovitostí
žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči městu, jím zřízeným právnickým osobám a organizačním 
složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní

•
•
•
•

•
•

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

ODPADOVÝ SLOUPEK ...aneb Co o odpadech možná nevíte

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

K prodeji
byt č. 2, o velikosti 2 + 1,  67 m2 ( 1. podlaží), v domě čp. 723/II, v Nádražní ulici, Jindřichův Hradec, včet-
ně spoluvlastnického podílu 67/1602 na společných částech budovy a na pozemku p. č. 2681, obec i k.ú. J. 
Hradec  

Podmínky prodeje:
minimální nabídková cena 780.000,-- Kč
žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči Městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám a orga-
nizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní
kupující uhradí částku 2.160,--  Kč za znalecký posudek 
žadatel složí kauci ve výši 5.000,-- Kč, v termínu pro podání nabídek na účet č. 6015-0603140379/0800, 
VS 39, která bude započtena na kupní cenu. Pokud zájemce, který o koupi v termínu požádal, kupní 
smlouvu neuzavře, kauce připadne ve prospěch města. Nevybranému žadateli bude kauce vrácena.

•
•

•
•

Plastový odpad tvoří 15 % celkového množství komunálního odpa-
du. Každý Jihočech průměrně vytřídí 6,4 kg plastů, což není k zaho-
zení. Téměř 4 tisíce tun plastů tak neskončí na skládkách odpadů, ale 
je dále využito. Přepočítávání úspor u plastů na např. spotřebovanou 
ropu je poněkud složité, a tak lze říci, že tímto způsobem bylo zabrá-
něno, aby přes 570 vagonů s odpadem skončilo na skládkách, což 
potvrzuje, že třídění odpadů má smysl!
Možná vás to překvapí, ale v recyklaci plastů patříme k jedněm z nej-
lepších v Evropě.
Jaký je osud plastů odložených do kontejnerů na třídění ve městech 
a obcích? V našich krajích je nejvíce recyklovaným plastem PET z lah-
ví. Zpracování PET lahví předchází jejich třídění na dotřiďovací lince, 
kde se rozdělí podle druhu a barev. U zpracovatele se PET lahve name-
lou na jemné vločky, tzv. fl akes, které se vyperou ve vodní lázni kvůli 
odstranění víček, etiket, zbytků lepidel a také zbytky nápojů. 
Z vypraných vloček se například v Plané nad Lužnicí taví a vytlačují tex-
tilní vlákna pro výrobu netkaných textílií, zátěžových koberců, koberců 
do automobilů, izolací do bund a spacáků, fl eecové bundy apod.
V Jílovém u Prahy se z vymytých vloček zase vyrábí nové PET lahve. 
Recyklát je použit na výrobu jádra lahve a povrch se potáhne novým, 

•

•

•

•

•

Díl 4. Třídění a využití plastů

Věra Sedláčková

nepoužitým materiálem, čímž se dosáhne stoprocentní nezávadnosti lah-
ve. Výroba takovýchto lahví je levnější než výroba z primární suroviny.
Třídí také fólie a sáčky, plastové obaly od potravin, kosmetiky nebo 
domácí chemie, plastové kbelíky, pěnový polystyren a další druhy. 
V Lázních Bohdanči je zařízení, které dokáže z některých vybraných 
druhů odpadních plastů za tepla lisovat umělá prkna, zahradní náby-
tek, parkovací rošty apod.

•

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA 
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ODBOR ROZVOJE

Granty a dotace

PAMÁTKOVÁ PÉČE
Ministerstvo kultury, odbor památkové 
péče, vyhlašuje dotační program na obno-
vu kulturních památek pro rok 2012

Evropské peníze oživují památky 

v Jindřichově Hradci
Pokračování ze str. 1

V neposlední řadě zahájí svou první sezonu 
v prostorách jezuitské koleje MUZEUM FOTO-
GRAFIE A MODERNÍCH OBRAZOVÝCH 
MÉDIÍ zpřístupněním nově zrekonstruova-
ných prostor třetího nadzemního podlaží. Roz-
sáhlé zrekonstruované prostory budou ze znač-
né části využívány jako prostory výstavní. Nová 
sezona bude zahájena dne 30. března 2012 
výstavou fotografi í s názvem „Příběhy – Sto-
ries“. Cena vstupného na připravované výsta-

vy zůstane nezměněna a bude se pohybovat od 
30 Kč do 100 Kč (snížené vstupné pro studenty, 
důchodce a děti do 6 let 30 Kč, dospělí 60 Kč, 
rodinné vstupné 100 Kč). Muzeum fotografi e 
a moderních obrazových médií připravuje pro 
nadcházející rok i vzdělávací aktivity - fotogra-
fi cké semináře pro žáky základních škol a dále 
workshopy zaměřené na historické fotografi cké 
techniky. Bližší informace: www.nmf.cz.

Martina Pechová

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Havarijní program
Finanční prostředky Havarijního programu jsou 
určeny na záchranu nemovitých kulturních pamá-
tek v havarijním technickém stavu, zejména na 
jejich statické a celkové stavební zajištění, vč. restau-
rátorských prací a na opravy krovů a střech (včetně 
opravy nebo provedení klempířských a zámečnic-
kých prací, komínů a hlavní římsy budovy). 
Program péče o vesnické památkové rezerva-
ce a zóny a krajinné památkové zóny
Program péče o vesnické památkové rezerva-
ce a zóny a krajinné památkové zóny, je v rám-
ci komplexní péče o památkový fond v České 
republice určen na podporu obnovy a zacho-
vání nemovitých kulturních památek, zejména 
památek lidové architektury, jakými jsou napří-
klad zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, 
boží muka, ale i ve prospěch obnovy a zachová-
ní venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technic-
kých děl, soch a pomníků, zahrad apod., které 
se nacházejí na území vesnických památkových 
rezervací a zón a krajinných památkových zón. 
Návrhy na zařazení akce obnovy nemovité kulturní 
památky do programů jsou přijímány do 31. ledna 
2012 na místně příslušných územních odborných 
pracovištích Národního památkového ústavu (tj. 
Národní památkový ústav – územní odborné pra-
coviště v Č. Budějovicích, Náměstí Přemysla Ota-
kara II, 34, 370 21 Č. Budějovice).

Milan Bureš

V rámci metodické pomoci pořádá Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor 
životního prostředí, zemědělství a lesnictví ve spolupráci s českou informač-
ní agenturou životního prostředí CENIA odborný seminář k problematice 
podávání hlášení o produkci a nakládání s odpady a o zařízeních k nakládá-
ní s odpady za rok 2011 prostřednictvím informačního systému ISPOP. 
Seminář je pořádán z toho důvodu, že  všem subjektům (ohlašovatelům) od 
roku 2012 nastane povinnost ohlašovat výhradně prostřednictvím Integro-
vaného systému plnění  ohlašovacích povinností (dále jen ISPOP) a to elek-
tronicky v datovém standardu MŽP. Na semináři bude prezentován systém 
ISPOP, postup ohlašování odpadů v ISPOP,  včetně praktických ukázek prá-
ce v aplikaci. Účast na semináři je zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě 
(75 míst) je možno vyslat za každou fi rmu jen jednoho účastníka. 
Přednášející: odborný pracovník agentury CENIA
Kdy: pondělí 23. ledna 2012 od 9,00 hod. 
Kde: zasedací místnost č. 325 v budově KÚ Jihočeský kraj, ul. Boženy 
Němcové 49/3, České Budějovice
Registrace: soukup@kraj-jihocesky.cz

František Chmelík

Seminář ISPOP pro ohlašovatele 

podle zákona o odpadech
Od 1. 1. 2012 začnou být účinné změny, které přináší sociální reforma. 
Jednou ze zásadních změn je i přechod agendy sociálních dávek z obec-
ních úřadů na úřady práce. 

Co to znamená pro občany Jindřichova Hradce a okolních obcí, kte-
ré náleží do správního obvodu Jindřichova Hradce jako obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností?

Od 1. 1. 2012 si budou sociální dávky – dávky pomoci v hmotné nouzi, 
příspěvek na péči a sociální dávky pro osoby se zdravotním postižením 
vyřizovat na příslušném Úřadu práce nikoliv na Městském úřadu- odboru 
sociálních věcí v Jindřichově Hradci, tak jak tomu bylo doposud. 

Zdeňka Šindelářová

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Změna v oblasti poskytování 

sociálních dávek 
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Výše poplatku za svatební obřad bude v měsících 
květen – září ve výši 1.000,- Kč

v měsících říjen – duben ve výši 1.200,- Kč

Odbor živnostenský a správních činností 
Městského úřadu Jindřichův Hradec infor-
muje, že rada města se na svém zasedá-
ní dne 7. 12. 2011 usnesla vydat, v souladu 
s příslušnými ustanoveními živnostenského 
zákona a zákona o obcích, nařízení města - 
tržní řád, s účinností od 1. 1. 2012.
Toto nařízení stanoví podmínky pro prodej 
zboží včetně nabídky a poskytování služeb 
mimo provozovnu určenou k tomuto účelu 
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního 
zákona (stavební zákon), a to na tržních mís-
tech, jednotlivých prodejních místech, před-
sunutých prodejních místech a restaurač-
ních předzahrádkách - nevztahuje se tedy na 

Nařízení Města Jindřichův Hradec č. 1/2011, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD
prodej v tzv. „kamenných“ provozovnách. 
Tržní řád mimo jiné stanoví, kde všude lze 
na území města prodávat zboží a poskytovat 
služby mimo řádnou provozovnu a jaký sor-
timent lze přitom prodávat. Nutno pozna-
menat, že tržní řád se nevztahuje na prodej 
pomocí automatů obsluhovaných spotřebite-
lem, na nabídku nebo prodej zboží a posky-
tování služeb u příležitosti konání oslav svát-
ků, městských slavností, festivalů, vánočních 
trhů, poutí, kulturních, společenských 
a sportovních akcí apod.
V tržním řádu jsou rovněž obsažena i jis-
tá omezení, jako je zákaz pochůzkového 
a podomního prodeje. V praxi to zname-

ná, že již nebude možné, aby - ponejvíce 
v Panské ulici - byli občané často proti své 
vůli kontaktováni osobami, nabízejícími 
množství nejrůznějších služeb. 
V této souvislosti je vhodné poznamenat, že 
konkrétní seznam tržních míst, předsunutých 
prodejních míst, restauračních předzahrádek 
a trhů, který je obsažen v příloze č. 1 tržního 
řádu, nelze posuzovat jako uzavřený. Změny 
anebo rozšíření těchto míst jsou možné, avšak 
pouze z rozhodnutí rady města s tím, že pří-
slušné žádosti se předkládají vždy k poslední-
mu dni měsíce února každého roku.

Jaroslav Krafka

Závěr roku 2011 byl na odboru živnostenském a 
správních činností Městského úřadu Jindřichův 
Hradec ve znamení příprav na výrobu nového 
typu občanského průkazu (OP).
Alespoň ve stručnosti chci přiblížit změny, kte-
ré nastaly a které se dotknou jak nás – úředníků, 
tak našich klientů - žadatelů o nový OP.
Budeme se nyní setkávat se třemi typy občan-
ských průkazů: 

1) se strojově čitelnými údaji a s kontakt-
ním elektronickým čipem
2) se strojově čitelnými údaji
3) bez strojově čitelných údajů

Ad 1)
Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s 
kontaktním elektronickým čipem se bude vydá-
vat na žádost občana a správní poplatek za ten-
to OP je bez ohledu důvodu vydání a bez ohle-
du věku 500 Kč. Do kontaktního elektronického 
čipu lze nyní pouze vložit zaručený elektronic-
ký podpis.

Ad 2)
OP se strojově čitelnými údaji bude vydáván 
při jakékoliv výměně za stávající OP tak, jak je 
tomu nyní. Oba tyto typy OP budou rozměrově 
i vizuálně stejné.

Nový typ občanského průkazu ve světle změn od 1. 1. 2012 
Ad 3)
Občanský průkaz bez strojově čitelných úda-
jů – tzv. „BLESK“ se bude vydávat stejně jako 
dosud.
Nově lze na žádost vydat OP i občanovi mlad-
šímu 15 let. Správní poplatek za vydání tohoto 
OP je 50 Kč.
Pokud občan  sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o 
rodinném stavu nebo partnerství, tento údaj se 
do OP od 1. 1. 2012 nezapíše. Je však třeba upo-
zornit, aby žadatel tento požadavek zvážil, neboť 
při jednání s úřady, kdy bude muset občan svůj 
rodinný stav prokázat a tento nebude zapsán 
v OP, bude si muset pořídit výpis z informační-
ho systému evidence obyvatel za správní popla-
tek 50 Kč.

Nepovinným údajem, který lze do OP na žádost 
občana zapsat, je pouze akademický titul nebo 
vědecká hodnost. Zápisy dětí nebo údaje o 
manželovi/manželce se již do OP neuvádějí.
Další důležitou novinkou platnou od 1. 1. 2012 
je pořízení fotografi e přímo na oddělení OP 
současně s pořízením žádosti (stejně, jako to 
nyní funguje při žádosti o e-pas). Znamená to 
tedy, že žadatel o nový OP musí být osobně pří-
tomen jak při podání žádosti, tak i při převzetí 
nového občanského průkazu.

Předání občanského průkazu bude také nově 
podmíněno zadáním bezpečnostního osobní-
ho kódu, který si občan sám zvolí při přebírá-
ní nového OP. Tento bezpečnostní osobní kód, 
tzv.“BOK“ je kombinací nejméně 4 a nejvýše 10 
číslic. Po dobu platnosti OP může držitel ten-
to „BOK“ měnit. Změna se provádí na kontakt-
ním místě veřejné správy. V případě třech chyb-
ných zadání bezpečnostního osobního kódu se 
možnost elektronické identifi kace zablokuje. 
Odblokování provede na žádost držitele který-
koliv obecní úřad obce s rozšířenou působnos-
tí po prokázání totožnosti. Správní poplatek je 
v tomto případě 100 Kč. Je nutno podotknout, 
že i při zablokovaném bezpečnostním osobním 
kódu je OP platný.
Poslední změna, která v důsledku přechodu na 
nový typ OP nastala a která se pravděpodobně 
nejvíce dotkne především našich starších spo-
luobčanů je, že žadatelé se budou muset osob-
ně dostavit přímo na obecní úřad obce s rozší-
řenou působností, neboť již nebude možné své 
žádosti řešit prostřednictvím matričních úřadů.
Až delší praxe ukáže, jaký dopad budou mít 
všechny změny, ale naší snahou bude vždy vy-
jít našim klientům maximálně vstříc a žádosti 
vyřídit vždy k jejich spokojenosti.

Věra Svobodová

Městský úřad Jindřichův Hradec, oddělení mat-
riky, oznamuje, že od 1. ledna 2012 bude k dis-
pozici nová, v pořadí již třetí, oddávací místnost 
pro svatební obřady. Tímto prestižním místem 
je refektář s nástropní malbou z první poloviny 
17. století Národního muzea fotografi e v Jindři-
chově Hradci, který se nachází v objektu bývalé 
jezuitské koleje. 

Jindřichův Hradec má novou oddávací místnost

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A SPRÁVNÍCH AGEND

Podrobné informace lze získat na matričním 
oddělení Městského úřadu Jindřichův Hradec, 
které sídlí v budově bývalého okresního úřadu 
v Janderově ulici, na tel. č. 384 351 331, nebo 
prostřednictvím e-mailu svitakova@jh.cz, kde 
Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Radka Svitáková

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A SPRÁVNÍCH AGEND
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Téma
Památky očima mladých

Kategorie
6 – 10 let v době uzávěrky soutěže
11 – 14 let v době uzávěrky soutěže
15 – 18 let v době uzávěrky soutěže

Podmínky soutěže
soutěž se vyhlašuje ve třech věkových kategoriích
soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci 
s trvalým bydlištěm na území města a žáci či 
studenti místních škol, kteří spadají do výše 
uvedených kategorií
výtvarné práce budou v jednotném formátu 
velikosti A3 (297 x 420 mm)
je možné zvolit libovolnou techniku výtvar-
né práce, omezen je pouze formát
díla nebudou paspartována, práce budou fi xovány
každá zaslaná práce musí být na zadní straně 
opatřena nalepeným vyplněnýmregistrač-
ním formulářem – viz níže
počet zaslaných děl od jednoho autora je 
limitován počtem 3, tzn., že každý přihláše-
ný může zaslat do soutěže pouze tři svá díla 
zaslaná díla se nevracejí
organizátor místního kola soutěže si vyhrazu-
je právo k využití získaných prací pro neko-
merční účely – nekomerční výstavy, charita-
tivní akce a k jejich reprodukci v tisku
vítězná práce v každé kategorii postoupí do 
celostátního kola

•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

•
•

•

Vyhlášení místního kola VÝTVARNÉ SOUTĚŽE ve městě Jindřichův Hradec

Termínový kalendář soutěže
Datum akce
30. 11. 2011 Přihláška města (obce) do soutěže
07. 12. 2011 Vyhlášení místního kola
30. 04. 2012 Uzávěrka místního kola soutěže
20. 05. 2012 Hodnocení přihlášených prací 
31. 05. 2012 Vyhlášení vítězů místního kola
15. 06. 2012 Zaslání vítězných prací do Kutné 
Hory do celostátního kola soutěže
15. – 30. 6. 2012 Hodnocení vítězných prací 
z měst a obcí a zpracování výsledků
červenec 2012 Informace o výsledcích sdělena 
oceněným a publikována na Internetu
03. 09. 2012 Zahájení výstavy nejúspěšnějších 
prací v Kutné Hoře
08. 09. 2012 Vyhlášení vítězů v rámci Národní-
ho zahájení EHD v Kutné Hoře

Hodnocení prací a odměny
Došlé práce budou vyhodnoceny komisí 
složenou ze zástupců města Jindřichův Hra-
dec a přizvaných výtvarníků a expertů. Komise 
vybere 3 nejlepší práce v každé kategorii. Hod-
notící komise si vyhrazuje právo posoudit práce 
podle stanovených kritérií, podle své odborné 
kompetence a její rozhodnutí je konečné.
Autoři prací budou o výběru informováni e-
mailem do 25. 5. 2012. Informace o výsled-
cích budou rovněž zveřejněny na internetových 
stránkách města Jindřichův Hradec.
Autoři oceněných děl budou odměněni věcný-
mi cenami.
Vítězná práce z každé kategorie bude zaslána do 

celostátního kola do Kutné Hory, kde proběhne 
vyhodnocení a posléze ocenění vítězů.

Využití soutěžních děl
Z vybraných děl bude uspořádána výstava v pro-
storách některého z historických objektů města. 
Oceněné práce budou publikovány a zveřejněny 
na webových stránkách města.

Přihlášení do soutěže a 
identifi kace výtvarných děl
Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci, kteří-
splňují kritéria stanovených kategorií a pošlou 
svou přihlášku do 15. 01. 2012 včetně v listinné 
podobě na adresu: 
Město Jindřichův Hradec
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Klášterská 135/II
377 01  Jindřichův Hradec

Nebo e-mailem na adresu : cechova@jh.cz,
markesova@jh.cz

Originály zaslaných děl musí být na rubu opat-
řeny vyplněným formulářem uvedeným níže.

Kontakt na organizátory
PhDr. Jitka Čechová
tel.: 384 351 380, e-mail: cechova@jh.cz
Jana Markesová
tel.: 384 351 382, e-mail: markesova@jh.cz

Město Kutná Hora vyhlásilo, jako doprovodný program Národního zahájení EHD 2012 v Kutné Hoře, výtvarnou soutěž. Město Jindřichův Hradec se 
do soutěže přihlásilo a vyhlašuje místní kolo s níže uvedenými propozicemi.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Jin-
dřichův Hradec, po dohodě s řediteli jednotli-
vých základních škol, zřizovaných městem Jin-
dřichův Hradec, oznamuje veřejnosti, že zápis do 
prvních tříd pro školní rok 2012/2013 se usku-
teční ve všech základních školách v Jindřichově 

Zápis do prvních tříd základních škol zřizovaných 

městem Jindřichův Hradec pro školní rok 2012/2013

Registrační formulář – výtvarná soutěž – EHD 2012– místní kolo Jindřichův Hradec

Jméno autora : Příjmení autora : Datum narození : 

Město : 

Název díla :

Adresa : Kontaktní telefon a e-mail : Věková kategorie :
                                                                     
                                            6-10  /  11-14  /  15-18

Poznámka :

Hradci v úterý 31. ledna 2012 od 14.00 do 17.30 
hodin. 
K  zápisu přineste s  sebou rodný list dítěte 
a občanský průkaz rodiče.

Jitka Čechová
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MĚSTSKÁ POLICIE

Výpis z událostí
2. 11. 2011 v 8.55 hod. vyjížděla hlídka do 
Kaufl andu, kde si 22letý muž „vytunil“ bundu 
zbožím za dvanáct stovek. V kanceláři si zaměst-
nanci ostrahy mysleli, že narazili na kouzelní-
ka. Z jedné kapsy vytáhl pár vysílaček, z dru-
hé sýr, z další značkový ostřič nožů. Strážníci, 
vzhledem k vyšší ceně zboží, přestupek předali 
k vyřízení přestupkové komisi MěÚ. 

3. 11. 2011 v časných ranních hodinách, při kon-
trole jedné z hrobek s měděnou střechou v par-
číku U Trojice, zjistili strážníci, že střecha je opět 
o jeden pás Cu plechu menší. Právě v tuto dobu 
strážníci v okolí spatřili známého bezdomovce, 
který však plech u sebe neměl. Po kontrole okolí 
byl plech nalezen nedaleko inkriminovaného mís-
ta a o několik hodin později se již zmiňovaný bez-
domovec (39 let) pro lup vrátil. Byl však nemile 
překvapen, když jej přímo na místě zajistila hlídka 
strážníků, která ho, pro podezření z trestného činu 
krádeže, na místě předala hlídce Policie ČR.

5. 11. 2011 v 1.15 hod. na základě oznámení 
zastihla hlídka Městské policie tři podnapilé mla-

V pondělí 5. prosince zesílili strážníci výkon 
odpolední a večerní směny se zaměřením na 
dodržování zejména vyhlášky Českého báňské-
ho úřadu. Strážníci každoročně posilují výkon 
služby o čertovském večeru, aby eliminovali 
počty případů, kdy děti házely petardy a světli-
ce z balkonů a oken bytů lidem a zvířatům pod 
nohy, andělům do košíků s dárky, ke kočárkům 
nebo do kontejnerů a odpadkových košů. Dva-
náct strážníků v rámci pochůzkové činnosti po 
celém městě prověřovalo, zda mládež neodpa-
luje pyrotechniku v místech, kde je to zakázá-
no a zda se nepoužívá pyrotechnika, která je 
určená pro jinou věkovou kategorii (např. od 15 
nebo od 18 let), pro držitele licence ohňostrůj-
ce nebo vojenské účely. Odebranou pyrotech-
niku v množství cca 57 kusů strážníci odešlou 
ke správnímu řízení s návrhem na propadnu-
tí a zabrání věci. Na fotografi i je zábavná pyro-
technika, kterou strážníci odebrali v roce 2002.
V minulých dnech ukončili strážníci šetření 
k zničeným stěračům, které poškodili tři mla-

Městská policie informuje
díci z Jindřichova Hradce ve věku 18 a 19 let.  
Jeden ze strážníků (toho času mimo službu) 
totiž mladíky načapal přímo při činu, když v lis-
topadu hodinu a půl po půlnoci na jednom 
z veřejných parkovišť v centru města zača-
li poškozovat stěrače u odstaveného osobního 
automobilu značky ŠKODA. Přivolaní strážní-
ci ve službě čtveřici podnapilých mladíků zto-
tožnili. Následně vyrozuměli majitele poškoze-
ného vozidla, aby doložil výši způsobené škody. 
Vzhledem k tomu, že mladíci se k činu doznali 
a způsobenou škodu již uhradili, strážníci jejich 
přestupky nepostupovali ke správnímu řízení. 
Prvním dvěma výtečníkům, kteří se podíleli na 
poškozování cizí věci uložili 1000 Kč blokovou 
pokutu, třetímu, který se na poškozování stěra-
čů nijak nepodílel, uložili pokutu ve výši 500,-
Kč za neuposlechnutí výzvy úřední osoby, neboť 
nereagoval na opakované výzvy strážníků, aby 
opustil prostor parkoviště a hrubým způsobem 
nezasahoval a nerušil průběh prováděného šet-
ření. K podání vysvětlení a vyřešení přestup-

ku bude předvolán ještě čtvrtý člen jejich party, 
který bydlí v okrese Jindřichův Hradec, neboť 
i on se podílel na poškozování cizího majetku. 

Luboš Müller, vrchní strážník

díky (18,18 a 19 let), kteří na veřejném parkoviš-
ti U muzea ničili stěrače u zde parkující Felicie. 
Více toho naštěstí zničit nestihli a nyní je čeká 
správní řízení u přestupkové komise města. 

6. 11. 2011 v 14.30 hod. si na služebně MP 
postěžoval starší muž, že jel na svém bicyk-
lu v Jáchymově ulici a předjelo ho auto. To by 
mu tak nevadilo, kdyby se z okna auta nevy-
klonil mladík, který mu vynadal a následně 
mu plivnul na bundu. Naštěstí si zapamatoval 
espézetku a ostatní bylo dílem okamžiku. Spo-
lujezdec z vozidla se ke svému jednání přiznal. 
Strážníci přestupek proti občanskému soužití 
vyřešili blokovou pokutou.

6. 11. 2011 v 18.40 hod. na křižovatce ulic Ryb-
niční a Nábřeží L. Stehny dávala autohlídka MP 
přednost vozidlu jedoucímu po hlavní silnici. Při 
tom si strážníci všimli, že vozidlo je osvětleno 
pouze parkovacími světly, vepředu nemá regis-
trační značku a ani zezadu něco nebylo pořádku. 
Strážníci jeli za vozidlem, a když ho v Deniso-
vě ulici zastavili, sdělili řidiči zjištěné nedostat-
ky. Šofér neváhal a šel se na vlastní oči přesvěd-
čit. No a pak už vše bylo jak ve špatné komedii. 
Když řidič (22 let) procházel kolem strážníka, ten 
z dechu cítil zřetelný zápach alkoholu. Následně 
řidič strážníka ujistil, že dvě pivka před jízdou 
nemohou ublížit a hned nadýchal 1,22 promi-
le. Strážníci ho požádali o předložení řidičského 
průkazu a řidič s klidem italského mafi ána pro-
hlásil, že nikdy žádný neměl. Strážníci rezignova-
li a muže na místě předali hlídce Policie ČR.

18. 11. 2011 v 00.15 hod. při pěší pochůzce 
po náměstí Míru strážníci viděli vrávorajícího 
muže, který si odemkl svou Fabii, nastartoval 

a rozjel se směrem do Komenského ulice. Stráž-
níci skočili do služebního vozidla a v Kostel-
ní ulici Fabii zastavili. Řidič (47 let) se přiznal, 
že před jízdou vypil několik piv, ale dechovou 
zkoušku odmítl.  Další jednání už bylo na hlídce 
Policie ČR, které strážníci řidiče předali.

19. 11. 2011 ve 13.20 hod. detekční rám upo-
zornil detektiva Albertu na ženu, která s nápad-
ně naditou nákupní taškou procházela poklad-
nou, u které zaplatila pouze jednu lahvinku 
piva. V kanceláři ostrahy vyšlo o chvilku pozdě-
ji najevo, že nákupní taška skrývala lup za bra-
tru 15 stovek (časopisy, pochutiny, kosmetika). 
Strážníci přivolaní na místo však zjistili, že že-
na je zbavena způsobilosti k právním úkonům, 
proto o jejím činu vyrozuměli opatrovníka.

24. 11. 2011 Nudné nakupování si zpříjemni-
la 28letá žena, která si navážila pistácie za 22,-
Kč a v průběhu nákupu je v klidu zkonzumo-
vala. V oddělení drogerie zjistila, že „došly“, 
proto prázdný sáček odhodila do regálu a zamí-
řila k pokladně. Netušila ovšem, že po celou 
dobu byla sledována detektivem, který jí pozval 
do kanceláře, kam po chvilce dorazila i hlídka 
strážníků, která přestupek vyřešila pokutou.

2. 12. 2011 v 16.45 hod. zjistili strážníci před 
jedním z barů ve Vídeňské ulici umístěný auto-
mat na cigarety, které si mohl koupit každý bez 
omezení a to včetně dětí. Strážníci na zjištěnou 
věc upozornili obsluhu provozovny, která auto-
mat okamžitě vyřadila z provozu, věc zadoku-
mentovali a správní delikt dle tzv. „tabákového 
zákona“ oznámili na právní oddělení městské-
ho úřadu.

Rudolf Gabriel, strážník
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Stříbrné a bronzové plakety profesora Jana Janského za bezpříspěvkové 
dárcovství krve převzali v pondělí 12. prosince v kapli sv. Maří Magda-
leny v Jindřichově Hradci občané z Jindřichohradecka a okolí. Stříbrná 
plaketa se uděluje za 20 odběrů a bronzová za 10 odběrů. 
Stříbrné plakety převzali: Martin Bartoň, Karel Bruner, Zdeňka Čejko-
vá, Marie Čekalová, Zdeňka Englická, Dita Gorská, Radomíra Hrabino-
vá, Petr Chlup, Jan Kesl, Jana Leitgebová, Zdeněk Mareš, Alena Medková, 
Petr Mendl, Lucie Nováková, Otakar Novotný, Miroslav Pánek, Vladi-
mír Prokýšek, Bohumil Rod, Pavel Řežábek, Pavel Salaba, Lenka Satra-
pová, Alena Smolková, Renata Studená, Vladimír Šeda, Petr Vácha, Lukáš 
Viturka a Věra Žáková.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítání občánků místostarostou města Bohumilem Komínkem se uskuteč-
nilo v pátek 2. prosince nově v refektáři Národního muzea fotografi e. Slav-
nostního obřadu se zúčastnily tyto děti s trvalým pobytem v Jindřichově 

V pátek 2. prosince jsme přivítali nové občánky
Hradci: Václav Gazda, Adam Michálek, Th eo Petr, Adam Smutný, Matěj 
Šlechta, Amálie Štefanová, Sofi e Vetýšková.

Karolína Průšová

Dobrovolní dárci krve převzali zlaté, stříbrné a bronzové plakety

Bronzoví dárci Stříbrní dárci

Zlatí dárci

Na starobylé radnici byly v pátek 16. prosince předány zlaté plakety profe-
sora Jana Janského za 40 bezplatných odběrů krve. Zlatou plaketu získalo 
celkem 11 bezpříspěvkových dárců krve. 
Oceněni byli: Jindřich Kopřiva, Ladislav Krekl, Luboš Kulík, Šárka Olivová, 
Jan Spatzierer, Libor Tejnor, Kamil Vacek, Vojtěch Šíma, František Šuhaj, 
Kateřina Tůmová a Marie Veselá.

Bronzovou plaketu získali: Jana Baborová, Jaroslav Boček, Marcela Budíč-
ková, Radek Dolejš, Ludmila Dvořáková, Dana Havlíčková, Jan Hála, 
Milan Hála, Marta Hronková, Ivana Janečková, Petr Jankovec, Eva Jonáč-
ková, Vladimír Kropík, Helena Kropíková, Radka Pataiová, Štěpánka 
Perzlová, Vojtěch Prostý, Pavel Rychlý, Jan Smrčka, Jiří Smrčka, Jaroslav 
Soukup, Alena Šedivá, Michaela Štoidlová, Stanislav Uher, Miroslav Valeš, 
Filip Vereš, Jana Vojíková, Helena Voráčková, Renata Vránková, Ladislav 
Zadák a František Zavadil. 
Slavnostního aktu se dále zúčastnili: místostarostové města Pavel Vejvar 
a Bohumil Komínek, primář transfúzní stanice Martin Svoboda, Olga 
Kasalová, ředitelka oblastního spolku Českého červeného kříže Zdeňka 
Hanzalová a jeho místopředsedkyně Hana Štefanová.

Karolína Průšová
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Nový rok začal oslavou a velkolepým ohňostro-
jem v sobotu 1. ledna 2011. Jako první se v jin-
dřichohradecké nemocnici narodila v neděli 2. 
ledna Amálka Dvořáková a stala se tak první 
občankou Jindřichova Hradce. V polovině led-
na vedení odevzdalo své nepotřebné autolékár-
ničky pro zdravotnické středisko ITIBO v Keni. 
V lednu se také město prezentovalo na 20. roč-
níku mezinárodního veletrhu turistických mož-
ností v regionech Regiontour v Brně, v únoru 
pak na jubilejním 20. středoevropském veletrhu 
cestovního ruchu Holiday World 2011 v Praze. 
V neděli 6. března se v Jindřichově Hradci za 
krásného počasí uskutečnil masopustní průvod 
s typickým pestrobarevným procesím maškar. 
V polovině března byla podepsána starostou 

města Koordinační dohoda o vzájemné spo-
lupráci při zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku s Policií ČR. Do 14. dubna 
jsme museli všichni odevzdat veškeré formuláře 
pro Sčítání lidu, domu a bytů 2011. V pátek 6. 
května se v Jindřichově Hradci uskutečnil lampi-
ónový průvod městem s ohňostrojem. V neděli 
8. května jsme si pak vzpomínkovými akty při-
pomněli 66. výročí od ukončení druhé světové 
války a u příležitosti Světového dne Červené-
ho kříže se v neděli 8. května uskutečnila akce 
pro děti, mládež i dospělé s názvem POMOZ 
POMOCT. 15. května jsme měli možnost sle-
dovat v přímém přenosu naše hokejové repre-
zentanty v úspěšném boji s Ruskem o bron-
zovou medaili. V sobotu 28. května se i přes 
nepřízeň počasí vydalo na kole Přes kopec na 

Hradec přes dvě stovky nadšenců a okolo 1200 
dětí se zúčastnilo organizované akce v podobě 
branného dne, který byl uspořádán pro žáky 1. 
stupňů všech základních škol ve čtvrtek 2. červ-
na. V sobotu 11. června oslavilo Město Jindři-
chův Hradec svůj Den, v úterý 14. června poctil 
naše město svou ofi ciální celodenní návštěvou 
předseda Senátu PČR Milan Štěch a v pátek 17. 
června se v Husových sadech uskutečnily popr-
vé Farmářské trhy. Druhý den na to se na želez-
niční trať vydal městem vypravovaný parní vlá-
ček do České Kanady. 24. června se v Rytířském 

sále Státního hradu a zámku odehrál Závěrečný 
koncert Jihočeského festivalu Concertino Praga. 
Koncem měsíce června se v Jindřichově Hradci 
konalo Mistrovství Evropy dorostu v orientač-
ním běhu 2011. Na začátku července byly spuš-
těny nové internetové stránky města. Sbor dob-
rovolných hasičů Jindřichův Hradec uspořádal 
v sobotu 2. července soutěž v požárním spor-
tu s mnohaletou tradicí „Pohár starosty města 
Jindřichův Hradec“ a o druhém červencovém 
víkendu jsme měli možnost zhlédnout před-
stavení Jindřichohradecké činohry Zkrocení 
zlé ženy. Od dvacátého července mohou opět 
občané Jindřichova Hradce a jeho návštěvní-
ci chodit po nově zrekonstruované lávce, kte-
rá vede přes Malý Vajgar. První srpnový týden 
se nesl v duchu mnoha kulturních a společen-
ských akcí, které vyvrcholily zdárným překoná-
ním rekordu, kdy se v sobotu 6. srpna na III. 
nádvoří Státního hradu a zámku v Jindřichově 
Hradci sešlo přesně 351 Bílých paní. Jako kaž-
dý rok město Jindřichův Hradec připravilo na 
sobotu 27. srpna pro děti všech věkových sku-
piny veselé rozloučení s prázdninami, tentokrát 
s názvem „Město dětem aneb cesta kolem svě-

ta“. V tento den večer se uskutečnilo na nádvo-
ří Státního hradu a zámku již po osmé oper-
ní představení na konci léta s předními sólisty 

Národního divadla a Státní opery Praha, Pro-
daná nevěsta. Během prázdnin se konaly na 
náměstí Míru letní koncerty, které se u občanů 
a návštěvníků města nad Vajgarem setkaly s vel-
kým úspěchem. Druhého září byla slavnostně 
otevřena nově zrekonstruovaná ulice Třebické-
ho, která prošla celkovou rekonstrukcí od kři-
žovatky s Jarošovskou k nádraží. 7. září změni-
lo historii našeho města svými velmi smutnými 
událostmi, a to tragickým odchodem vynikají-
cího hokejisty Jana Marka a požárem zámecké-
ho pivovaru. Ve dnech 23. až 25. září proběhly 
Hudební slavnosti Adama Michny z Otradovic 
2011. Oblíbená cyklistická akce s názvem Přes 
kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál 
ukončila turistickou sezonu v sobotu 8. října. 
Srovnávací výzkum Město pro byznys vyhlásil 
města s nejlepšími podmínkami pro podnika-
tele Jihočeského kraje. V konkurenci sedmnác-
ti hodnocených měst skončil Jindřichův Hradec 
třetí. V pátek 28. října se v našem městě usku-
tečnily Oslavy 93. výročí zrodu Československé 
republiky a při této příležitosti na čestném dvo-
ře Národního památníku na pražském Vítkově 
propůjčil prezident Václav Klaus 44. lehkému 
motorizovanému praporu Jindřichův Hradec 
bojový prapor, který byl ve středu 16. listopa-
du na nástupišti Žižkových kasáren v Jindřicho-
vě Hradci dekorován praporovými stuhami. 22. 

listopad patřil Závěrečné konferenci ukončení 
projektu „Národní muzeum fotografi e a dílna 
tapiserií – centrum původních řemesel a uni-
kátních technologií“. 24. listopadu byly vyhlá-
šeny výsledky studie, MasterCard česká centra 
rozvoje, kterou tradičně zpracoval tým odbor-
níků z Vysoké školy ekonomické v Praze. Jin-
dřichův Hradec s poměrně velkým odstupem 
předčil Prahu a umístil se tak na prvním mís-
tě v žebříčku sociální situace v ČR z 63 měst. 
Na začátku měsíce prosince se vůbec poprvé 
v historii našeho města uskutečnily dvě událos-
ti, které se shledaly s velkým ohlasem občanů 
a vylákaly ze svých domovů stovky lidí a to Slav-
nostní rozsvícení vánočního stromečku a Pekel-
ně zábavné odpoledne na náměstí Míru. Před-
vánoční atmosféru významně doplnily vánoční 
trhy a adventní dny, které se již tradičně usku-
tečnily v centru města a na zámku. V neděli 11. 
prosince byla slavnostně otevřena a vysvěcena 
nově zrekonstruovaná kaple v Políkně.

Karolína Průšová

Ohlédnutí za uplynulým rokem 2011Poděkování 

Zdeňce Hanzalové
V pátek 16. 
prosince podě-
koval starosta 
města Stanislav 
Mrvka spo-
lu s místosta-
rosty Bohumi-
lem Komínkem 

a Pavlem Vejvarem paní Zdeňce Hanzalo-
vé za dlouholetou a obětavou práci, kterou 
vykonávala pro město Jindřichův Hradec 
v humanitární oblasti. Paní Hanzalová byla 
od roku 1979 ředitelkou Oblastního spol-
ku Českého červeného kříže a v této funkci 
ke konci roku končí z důvodu odchodu do 
důchodu. 

Karolína Průšová
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Od 18. 11. do 8. 12. 2011 nás opustili:

Údaje v rubrice Projevujeme úctu zemřelým jsou uváděny se souhlasem pozůstalých.

Hana Palusková              

Projevujeme úctu zemřelým

Jméno Příjmení, bydliště Datum 
narození

Datum 
úmrtí

Marie HAVLÍNOVÁ, J. Hradec 12.7.1923 18.11.2011
Věroslava HAVLISOVÁ, J. Hradec - Otín 7.11.1921 19.11.2011
Julie RADOSTOVÁ, Velký Ratmírov 25.3.1924 19.11.2011
Zdeňka SEMOTÁNOVÁ, Nová Včelnice 15.6.1920 21.11.2011
Jaroslav MAREŠ, Jižná 22.10.1948 23.11.2011
Pavel HYPŠMAN, Blažejov 17.11.1946 25.11.2011
Josef  CAMRDA, J. Hradec 12.3.1941 24.11.2011
Bohumír BÖHM, Jindř. Hradec 20.5.1943 25.11.2011
Blažej SOUČEK, Nová Včelnice 2.2.1929 29.11.2011
Miroslav VOLNÝ, J. Hradec 8.12.1945 29.11.2011
Jaroslav TRPÁK, N. Bystřice 13.1.1935 30.11.2011
Luděk BUDÍN, Strmilov 21.6.1950 1.12.2011
Marie ZREBNÁ, J. Hradec 16.11.1932 4.12.2011
Jiří KLABOUCH, Lásenice 19.4.1930 6.12.2011
Rudolf POPELÍNSKÝ, Horní Meziříčko 1.8.1948 6.12.2011
Blanka ŠMRHOVÁ, Kardašova Řečice 9.3.1929 8.12.2011

SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

V adventním čase se konala jedna z prvních 
vánočních besídek. Pořádalo ji Jindřichohradec-
ké sdružení sociálních aktivit spolu s Oblastním 
spolkem Českého červeného kříže.
Milými hosty byli starosta města Ing. Stanislav 
Mrvka, radní pan Pravda a našemu městu vždy 
věrný předseda Senátu Parlamentu ČR pan 
Milan Štěch. Celým programem nás provázela 
předsedkyně Jindřichohradeckého sdružení 
sociálních aktivit Anička Vymětalová.
Více jak dvouhodinový program nadchl 
zcela zaplněný sál Střelnice. Po krátkých 
proslovech hostů následovala v těsném sledu 
krásná vystoupení jednotlivých souborů. 
A že jich byla pěkná řada! Jako první vystoupila 
Mateřská škola ze sídliště 
Vajgar, poté měli krátký 
vstup klienti z Bobelovky. 
Následovala Jarošovská 
krojová družina s pásmem 
scének, písniček a koled. 
Dům dětí a mládeže 
se prezentoval těmito 
kroužky: minikroky, 
krůčky, kroky a taneční 
studio 3 tečky. Skladba 
„Cirkus“ byla společným 
vystoupením minikroků, 
krůčků a kroků. Na závěr 
jejich vystoupení jsme se 

Příjemné odpoledne na Střelnici
pokochali skladbou „Motýl“ v podání kroužku 
3 tečky. Úplný závěr patřil Základní umělecké 
škole, kdy se pod vedením paní Fajkusové 
představili žáci ve hře na akordeony. Stejně jako 
jarošovští ukončili své vystoupení vánočními 
koledami.
Poděkování patří všem účinkujícím, hlavně 
pořadatelům, kteří velice pečlivě celou vánoční 
besídku připravili, včetně občerstvení. Kytičkou 
a drobnou pozorností odměnili nadšené dětské 
účinkující.
Bylo to v předvánočním shonu klidné, příjemné 
a krásné odpoledne. Díky vám všem!

 Dáňa Šprinclová

Městská knihovna Jindřichův Hradec si připo-
mene v letošním roce 120. výročí své činnosti 
coby knihovny veřejné. Pro své čtenáře i uživa-
tele připravujeme malé oslavy, které budou 
probíhat přibližně ve třech etapách.  Bude-
me spolupracovat se školami, i organizace-
mi a spolky našeho města.  Začneme akcemi 
v měsíci březnu pod názvem „Březen – měsíc 
knihy“, na měsíc červen připravujeme „Den 
otevřených dveří“ a v měsíci říjnu v  rámci 
celostátní akce „Týden knihoven“ naše malé 
oslavy zakončíme. A co připravujeme? Výtvar-
nou dílnu pro děti s názvem „Vyrob si vlast-
ní knihu“, autorské čtení regionálních spisova-
telů, Noc s Andersenem, zavedení rodinných 
legitimací, setkání zřizovatelů a knihovníků 
našeho regionu, křest sborníku a jeho před-
stavení a mnoho dalších doprovodných akcí.  
O akcích budeme průběžně informovat na 
našich webových stránkách.

Připomínáme, že v úterý 10. ledna 2012 
od 15:30 hodin čteme pohádkové příběhy 
v dětském oddělení hlavní budovy Městské 
knihovny. Vstup je zdarma.

 Jana Hladíková   

Městská knihovna 
informuje a zve …
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Jin-
dřichův Hradec je součástí plošného pokrytí jed-
notek požární ochrany (kategorie JPO V) a je 
zařazena do Integrovaného záchranného systé-
mu (IZS) Jihočeského kraje, což jednotce umož-
ňuje podílet se na mimořádných událostech, 
záchranných a pomocných pracích na území 
města Jindřichův Hradec a přilehlých obcích.

V roce 2011 si jednotka v celkovém počtu 21 
aktivních členů připsala 29 zásahů v objemu 
57,5 hodin, kdy nejvíce zásahů tvořilo odstra-
nění bodavého hmyzu, a to celkem 20. Z dalších 
zásahů bylo čerpání vody v plaveckém bazé-
nu, odstranění padlých stromů z komunikace, 
požární asistence na Státním hradu a zámku 
v Jindřichově Hradci. V počtu 5 ti zásahů jed-
notka zasahovala při zabezpečení stavby proti 
přívalovému dešti v ulici Pod Vrchy a význam-
ným zásahem v činnosti jednotky byla asistence 
při požáru starého pivovaru. 

Dne 24. 2. 2011 měla jednotka společně s Hasič-
ským záchranným sborem – územním odbo-
rem Jindřichův Hradec námětové cvičení v are-
álu Kasalovy pily, 2 x za rok byl ohlášen poplach 
bez výjezdu. 

Členové jednotky odpracovali při práci pro 
město 821 hodin, kdy asistují při různých 
kulturních a společenských akcích pořádaných 
Městem Jindřichův Hradec – Výlet parním 
vláčkem Českou Kanadou, akce na konci 
prázdnin Město dětem, oslavy ukončení druhé 
světové války, asistence na městském plese, 
při zdravotně osvětové akci Pomoz pomoct, 
zahájení a ukončení turistické sezóny Přes 

Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

města Jindřichův Hradec v roce 2011
kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál, 
požární asistence při operním představení, 
dětský den na vojenském cvičišti, akce Buďme 
všichni rekordmani na nádvoří s Bílou paní 
atd. Z dalších akcí, kde jednotka ukázala svoji 
techniku a připravila soutěže pro děti, bylo 
vítání a ukončení léta ve sportovním areálu 
na Bobelovce, dobrovolní hasiči provedli 
asistenci při cyklozávodech, a to Jarošovská 
šlapka a Cyklosport liga Hájek 2011. Pro odbor 
sociálních věcí Městského úřadu zajišťují 
pravidelně přepravu dětí z mateřské školy na 
vítání občánků.  

Členové jednotky jsou pravidelnými dárci krve, 
v roce 2011 byli krev darovat 4x, zúčastnili se 
tří soutěží v požárním útoku, a to v Kardašově 
Řečici, v Buku a soutěžě O pohár starosty měs-
ta Jindřichův Hradec v Dolním Skrýchově, kte-
rá se konala poslední červnovou sobotu. V této 
soutěži se umístili na 5. místě z 20. soutěžících 
týmů. V Dolním Skrýchově byla jednotka spo-
lupořadateli soutěže, stejně jako při akci Zkus 
být hasičem, policistou a záchranářem v areá-
lu HZS a při akci Pekelně zábavné odpoledne, 
konané v prosinci na náměstí Míru. 

Při práci na stanici odpracovali členové jednot-
ky 91 hodin, kam se započítávají hodiny při bri-
gádách, jakými jsou úklid klubovny, mytí oken, 
stěhování nábytku, popisování ošacení, přípra-
va výroční schůze, atd. 
Při práci na technice bylo odpracováno 132 
hodin, v ostatních případech mají členové jed-
notky odpracováno 859 hodin, a to z aktivit, kte-
rými jsou pravidelné schůzky v klubovně jeden-
krát měsíčně, kde je projednán program akcí na 
daný měsíc, ukázky techniky, výcviky, každo-

ročně je pravidelná účast na školení řidičů, sou-
těže v požárních útocích a nácviky na ně, daro-
vání krve, asistence při akcích, služební cesty 
pro nákup zboží na kulturní akce a nákup věcí 
na dovybavení jednotky, kontrolní výjezdy sbo-
rů v místních částech města, jakými jsou SDH 
Buk, SDH Dolní Skrýchov a SDH Políkno. 

Velice příjemnými akcemi, kde členové jed-
notky ukázali techniku a práci s ní, bylo setká-
ní s dětmi a jejich tetami v jindřichohradeckém 
Klokánku, a to v září, kdy jsme pro ně připravili 
táborák a společně s nimi jsme si opekli buřtí-
ky. Připravili jsme pro ně Mikulášskou besídku 
včetně nadílky, kdy jsme jim z fi nančních pro-
středků členů jednotky zakoupili pro ně potřeb-
né autosedačky a kluzáky na sníh. 

Jednou z dalších dobročinných činností bylo 
zakoupení kalendáře na rok 2012 Sboru dobro-
volných hasičů Český Dub, kdy výtěžek z pro-
deje kalendářů bude použit na zakoupení elek-
trického vozíku pro jednoho z členů Sboru 
dobrovolných hasičů Český Dub. 

V roce 2012 oslaví Sbor dobrovolných hasičů 
Jindřichův Hradec 140. výročí vzniku. K tomu-
to výročí byl v listopadu vydán nástěnný kalen-
dář s historickými fotografi emi včetně  historie 
sboru a v rámci Top týdne 2012 jsou naplánová-
ny oslavy k tomuto výročí, a to dne 28. 7. 2012.
Před touto významnou akcí se dne 30. 6. 2012 
bude konat Soutěž v požárním útoku O pohár 
starosty města Jindřichův Hradec v Dolním 
Skrýchově, kde se jednotka pokusí o lepší umís-
tění v soutěži než v roce 2011.

pokračovaní na následující straně
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Literární soutěž Jindřichohradecký Textík
Právě v těchto dnech vrcholí již druhý ročník 
autorské literární soutěže Jindřichohradec-
ký Textík. Soutěž je cílena především na žáky 
a studenty jindřichohradeckých škol. Katego-
rie „OSTATNÍ“ je ale určena všem, bez ohle-
du na věk či bydliště. Soutěží se v oboru próza 
a poezie. Zatímco děti do 14 let mohou napsat 
poezii na téma “Já a můj svět“ a prózu ve formě 
pohádky na libovolné téma, od 15 let je pro pró-
zu i poezii stanoveno jednotné téma „Poprvé“. 
Stejně jako v minulém ročníku i letos vznik-
ne z vybraných prací účastníků soutěže kniha, 
tentokrát ilustrovaná žáky Základní umělecké 
školy Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci. 
Dřevěný přívěsek - záložku ve tvaru maskota 
soutěže Textíka pro knihu opět vyrobí klienti 
Občanského sdružení Okna. Zúčastnění auto-
ři, kteří se dostanou do výběru, získají tuto kni-
hu odměnou. Vítězové jednotlivých kategorií 
obdrží navíc i poukázky a věcné ceny v celkové 

hodnotě 16.000,- Kč, které věnovaly jindřicho-
hradecké fi rmy. Autorské práce bude hodnotit 
odborná porota ve složení: Stanislava Zábrod-
ská (www.citarny.cz), MgA. Sabina Langerová, 
Jiří Langer, Zuzana Kořínková a dále zástupce 
městské knihovny. Svou účast v porotě přislí-
bil i pan místostarosta Ing. Bohumil Komínek. 
Nutno podotknout, že porota rozhoduje jen 
o příspěvcích a zná do momentu vyhodnocení 
pouze věk autora. Slavnostní vyhlášení výsled-
ků soutěže proběhne 29. března 2012 na lite-
rárním večeru v místní knihovně. Záštitu nad 
soutěží převzal Klub jihočeských spisovatelů. 
Všechna díla, která budou splňovat zadání dal-
ší literární soutěže jménem Jihočeská Žabka, 
vyhlašované zmíněným klubem, do ní budou 
automaticky přeposlána. Soutěž nově zaští-
tilo i Město Jindřichův Hradec. Nejúspěšněj-
ším soutěžícím v oboru próza a poezie budou 
uděleny Ceny Města Jindřichův Hradec. Sou-

těž vznikla v rámci Literárního projektu Epika, 
jejímž autorem je jindřichohradecký naklada-
tel Jan Medek. Snahou celého projektu je pro-
buzení zájmu o literaturu a tvorbu u mladých 
lidí, vytvoření prostoru pro prezentaci začí-
najících autorů, zviditelnění stávajících auto-
rů a vůbec podpora literární tvorby v regionu. 
Projekt by rád propagoval naše město, jakož 
i další subjekty, které se do soutěže zapojily: 
Základní uměleckou školu Vítězslava Nováka 
a Občanské sdružení OKNA. Závěrem malé 
připomenutí: do 15. ledna 2012 můžete stále 
ještě posílat své příspěvky do soutěže pořada-
teli akce na e-mail: medek@epika.cz nebo na 
adresu Jan Medek, nakladatelství, Nušlova 42/
V, 377 01 Jindřichův Hradec. Všechny podrob-
nosti o soutěži získáte, když si na ofi ciálních 
stránkách města Jindřichův Hradec www.
jh.cz vložíte do vyhledávací lupy slovo textík.

Lenka Michalcová

Merkur zůstane nepozorovatelný, Venuši najde-
me na začátku měsíce večer nad jihozápadem, 
v průběhu a na konci ledna nad západojiho-
západem. Mars vychází zpočátku po 22. hodi-
ně, koncem měsíce bude vycházet již před 21. 
hodinou. Jupiter uvidíme už jen v první polo-
vině noci, po půlnoci zapadne, Saturn se začne 
objevovat až ve druhé polovině noci, spíše nad 
ránem, mezi 2. a 3. hodinou ranní. Uran bude 
viditelný také v první půlce noci, na začátku 
ledna zapadne před 23. hodinou, na konci již 
krátce po 21. hodině. S Neptunem je to podob-
né, ba ještě horší, v prvních lednových dnech 
zapadá před 20. hodinou večerní, na konci led-
na už krátce po západu Slunce. 
Měsíc, nejlépe kolem první čtvrti, je velmi pěk-
né pozorovat. V tento čas je Sluncem osvětlován 
zprava, proto výškově rozdílné útvary, vyvýše-
niny a údolí na povrchu vrhají stíny. Měsíc tak 
lépe vypadá prostorově a obraz jeho krajiny je 

Úkazy na obloze v lednu 2012
velmi působivý. V době kolem úplňku Slunce 
osvětluje Měsíc ze směru našeho pohledu. Stíny 
a prostorovost tak zcela chybí a obraz je plochý 
a přesvětlený. Také objekty oblohy, jindy dob-
ře pozorovatelné dalekohledy, v měsíčním svi-
tu zcela zaniknou.  Měsíc projde 1. ledna prv-
ní čtvrtí, 9. ledna úplňkem, 16. ledna poslední 
čtvrtí, 23. ledna novem a 31. ledna nastane 
opět první čtvrť. Na Slunci, za pěkného počasí, 
můžeme pozorovat místa s rozdílnou teplotou, 
tmavší a chladnější sluneční skvrny a teplejší 
a světlejší fakulová pole.Noční obloha v zimě 
je působivá jako i v jiné roční období. Vévodí jí 
souhvězdí Orion, v němž např. můžeme pozo-
rovat krásnou mlhovinu. Dál uvidíme mnoho 
různých objektů, neviditelných prostým okem, 
ale dalekohledem, jako jsou například hvěz-
dokupy, planetární mlhoviny, galaxie, plynné 
a plynoprachové mlhoviny, dvojhvězdy a četné 
další objekty.

Slunce vstoupí do znamení Kozoroha dne 22. 1. 
2012 po půlnoci. Dne 3. ledna je Země ke Slunci 
nejblíže (přísluní, perihelium), cca 147 mil. km.

Pro veřejnost je v lednu 2012 Hvězdárna otevře-
na: odpoledne: úterý, čtvrtek a pátek od 13.00 do 
15.00h; večer: úterý a pátek od 19.00 do 21.00h. 
Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvede-
ny vždy ve vývěsce před vchodem do areálu.

V případě nepřízně počasí v projekčním sále 
nabízíme náhradní program – přednášku s pro-
jekcí na různá astronomická témata. Začátek 
vždy v 19h, konec v 20.30h. 
Vstupné: 10,- Kč; děti 5,- Kč

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

Jana Jirků

Vážení ohňobijci, nechť vás novotvar provází 
rokem 2012, rokem 140. výročí vzniku Sboru 

dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec. Čle-
nové sboru přejí občanům města v novém roce 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Lubomír Beran, velitel jednotky

pokračovaní z předchozí strany

Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit,
Sociální služby Česká J. Hradec,

Oblastní spolek Českého červeného kříže J. Hradec
Vás srdečně zvou na 

Besedu Klubu aktivního stáří
dne 19. ledna 2012 od 16.30 hod. 

MGR. LADISLAV JANDÁČEK
STŘÍPKY ZE ŠUMAVY

Společenský sál  Sociální služby Česká J. Hradec
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CHCETE NÁS?

Záchytné kotce J.  Hradec – www.psi-jh.estranky.cz, 
Cibela, o. s. – www.cibela.cz
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Těsně po příchodu do nové školy (Soukromá střední škola obchodu, služeb a pro-
vozu hotelů v Jindřichově Hradci) se mi naskytla příležitost jet s mými novými 
spolužáky a učiteli na výlet do Jihlavy. Byla to skvělá nabídka a dobrá možnost, 
jak se s novými přáteli seznámit, proto jsem nemohla odmítnout. Hlavní náplní 
výletu ve středu 12. října byla návštěva Horáckého divadla. 

Ještě se však vrátím k tomu, co předcházelo usednutí do hlediště. Počasí nám sice 
moc nepřálo, ale nálada byla skvělá. Už cesta z Jindřichova Hradce se stala komic-
kou, a to díky velice těsnému prostoru v našem dopravním prostředku, se kterým 
nikdo z nás nepočítal. Již v tomto maličkém autobuse jsem pořídila pár zajíma-
vých fotek spolužáků. 
Po příjezdu do Jihlavy následovaly nákupy, které jsme si my holky nemohly nechat 
ujít. Kluci se k nám také připojili, což bylo báječné. Nákupy nás trochu zmohly, 
tak jsme se posilnili dobrým jídlem a kávičkou. Jelikož se blížil večerní kulturní 
zážitek, „hodili jsme se do gala“ a musím říct, že to všem velmi slušelo. 

Edí malý kříženec, pes, do 1 roka
Edí je mladý pes, je hodný a velmi přátelský. Vhod-
ný spíše do bytu - má rád společnost, ze zahrady by 
se mohl snažit z pocitu samoty utéci. Je kamarád 
i s kočičkami. Momentálně je v domácí dočasné péči, 
protože ho napadl velký pes. Dočasná pečovatelka 
o něm říka: „Edí e moc šikovný. Doma ani neštěká 
ani nevyje. Nic neničí. Je celkem poslušný, na vodítku 
chodí krásně. Je moc milý, hodný a trpělivý.“
Kontakt pro zájemce: 723 375 922 (JH)

Amík  pes, kříženec, do 1 roka
Amík je přátelský, hodný, má rád děti. 
S ostatními pejsky se snáší v pohodě. 
Je celkem poslušný.
Kontakt pro zájemce: 720 428 993 (JH)

Brita  
střední kříženka (knírače, fouska či jiného podobného hrubosrstého 
psa možná ohaře), 2 roky, KASTROVANÁ
Brita je milá, mazlivá, velice přátelská fenka. 
S ostatními pejsky vychází dobře a i doma je 
čistotná, nicméně není vhodná do bytu, proto 
ji doporučujeme na zahradu, kde bude spoko-
jená a v přítomnosti majitelů, může být s nimi 
doma. Má kupírovaný ocas. Je to aktivní mladá 
fenka, takže určitě bude ráda za nějaké sportovní 
vyžití nebo za velkou zahradu, kde bude moci vybít svou energii.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (JH)

Týna  anglický špringršpaněl, fena, 10 let, KASTROVANÁ
Týna je původně z útulku, je velmi fi xo-
vaná na člověka, takže je vhodná pouze 
k někomu, kdo s ní bude stále nebo ji bude 
moci nechat v době své nepřítomnosti na 
zahradě. Nyní je zvyklá být v době nepří-
tomnosti majitelky na zahradě a jinak je 
v domě uvnitř (je čistotná), ale pokud zůstane sama v bytě, brečí. 
Zvyklá na děti i na kočky, s ostaními pejsky vychází dobře.
Kontakt pro zájemce - 775 258 349 (Strmilov)

Robin  kříženec, pes, 6-7 let
Robin je zvyklý žít v domku se zahrádkou ve společ-
nosti fenečky. Majitelé již oba pejsky nezvládají a tak 
chtějí dát aktivnějšího Robina do adopce. Robin je 
velmi milý, mazlivý pes. Do společnosti dalšího psí-
ho kluka ale vhodný není, k fence bezproblémový. 
Kontakt pro zájemce - 723 538 903 (Pleše u K. Řečice)

Lunetka kočička, 4 roky, KASTROVANÁ
Lunetka je mazlivá, pohodová a strašně 
nenáročná kočička. Chybí ji dost zubů, 
ale pravděpodobně nepůjde o vypadání 
věkem, ale spíše prodělala zánět dásní či 
jinou nemoc, která ji o zoubky připravila. 
Jinak působí dosti mladě. Nálezci si mysle-
li, že jde o odrostlé kotě.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (JH)

Pejsci a kočky k adopci

Klára Zdeňková

Báječný výlet

Třešničkou na dortu bylo večerní divadelní představení Plynové lampy v hlavní 
roli s herečkou Lenkou Schreiberovou. Její herecký výkon mě opravdu ohromil. 
Bylo to jedno z nejpůsobivějších představení, které jsem kdy spatřila. Divadel-
ní hra byla plná emocí, tajuplnosti, hrůzy a napětí. Kulisy na nás dýchaly stej-
ným dojmem a výkony herců byly opravdu vynikající a neuvěřitelné. Seděla jsem 
zabořená do sedadla, ani jsem nedýchala a po těle mi běhal mráz. I ostatní spo-
lužáci měli podobné pocity a ještě pár dní poté jsme si o hře povídali. Nakonec 
jsme udělali společné foto na schodech divadla a jeli jsme zpět domů. Byl to 
báječný zážitek a doufám, že jako třída podnikneme další takové příjemně strá-
vené večery.

Tereza Novotná, studentka druhého ročníku
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Vybrané lednové premiéry v kině Střelnice
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3  
komedie /USA / Bontonfi lm / 2D
Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázd-
niny na luxusní výletní loď, kterou svým dová-
děním během chvíle obrátí naruby. Chimpunko-
vé a Chipettky páchají na parníku, který se stal 
dočasně jejich hracím hřištěm, jednu lumpárnu 
za druhou a zpestřují tak prázdniny nejen sobě, 
ale i všem ostatním pasažérům. Veškerá legra-
ce ale končí ve chvíli, kdy ztroskotají na opuště-

ném ostrově, ze kterého, jak se zdá, není úniku. 
Brzy se ale ukáže, že ostrov není tak opuštěný, 
jak to na první pohled vypadalo. Alvin a jeho 
přátelé potkávají nového kamaráda, se kterým 
se vydávají na dobrodružné putování po ostro-
vě, na jehož konci je čeká velké překvapení.
V českém znění: Zbyšek Pantůček, Martin 
Stránský, Jan Maxián, T. Juřička, Ivo Hrbáč, Z. 
Norrisová, Vanda Károlyi-Konečná, Z. Ďurdi-
nová, . Lojdová. Režie:  Mike Mitchell
Hrajeme:  7. - 8. 1. 2011 pouze od 17.30

POUPATA
drama/ ČR / Bontonfi lm / 2D
Film Poupata postihuje svět zoufalých sociál-
ních vztahů a charakterů, toužících se vymanit 
z osudově daného prostředí a uskutečnit svůj 
sen o normálním životě. Nevyhnutelná krutost, 
s jakou se příběhy všech postav prolínají, připo-

míná v mnohém britská sociální dramata deva-
desátých let, včetně černého humoru, který jed-
notlivé situace jaksi bezostyšně doprovází.
Hrají:  Vladimír Javorský, Malgorzata Pikus, 

Marika Šoposká, Josef Láska, Nguyen Th i Minh, 
Nguyen Kim Son, Aneta Krejčíková, Kateři-
na Jandáčková, Jiří Maryško, V. Polívka, Luboš 
Veselý, Dana Syslová. Režie:  Zdeněk Jiráský
Hrajeme:  7. - 8. 1. 2011 pouze od 20.00

DĚTI MOJE         
drama /USA / Bontonfi lm / 2D
Těžké období přichází na velkostatkáře Matt-
hewa Kinga. Jeho žena upadla do nezvratné-
ho kómatu poté, co se vážně zranila při nehodě 

lodi. Matthew teď musí najít cestu ke svým dvě-
ma vzpurným dcerám, aby spojili síly a mohli 
najít tajnou lásku jeho umírající ženy.

KULTURNÍ SERVIS

Zdroj:  www.bontonfi lm.cz; 
www.falcon.cz; www.csfd.cz

Hrají:  George Clooney, Judy Greer, Matthew 
Lillard a další. 
Režie:  Alexander Payne
Hrajeme:  21. - 22. 1. 2011 pouze od 20.00 

MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
thriller / USA, Švédsko, V. Británie, Německo / 
Falcon / 2D
Muži, kteří nenávidí ženy je fi lmová verze prv-
ní knihy slavné trilogie Stiega Larssona Milé-
nium. Novinář Mikael Blomkvist má za úkol 
vyšetřit starý kriminální případ: Harriet Van-
gerová, vnučka průmyslníka Vangera, zmizela 
beze stopy téměř před čtyřiceti lety. Blomkvist 
se seznámí s Lisbeth Salanderovou, mladou své-
hlavou ženou, nepřekonatelnou hackerkou, kte-
rá se stane pro jeho pátrání nepostradatelnou. 

Blomkvist a Salanderová tvoří neobvyklý pár, 
ale dokonalý tým. Společně začnou brzy roz-
krývat temnou a krvavou rodinnou historii. 
Hrají:  Daniel Craig, Rooney Mara, Stellan 
Skarsgård, Robin Wright, Christopher Plum-
mer a další.
Režie:  David Fincher 
Hrajeme:  28. - 29. 1. 2011 od 17.00 a 20.00
 

Střední zdravotnická škola v Jindřichově Hrad-
ci se v letošním školním roce opět zapojila do 
preventivního programu „ Zdravý zoubek“, kte-
rý je zaměřen na prevenci zubního kazu u dětí 
a mládeže. Cílem programu 
je teoretická a hlavně prak-
tická dovednost dětí a mlá-
deže v oblasti prevence zub-
ního kazu. Letošní program 
je určen dětem v mateřských 
školách a žákům základních 
škol, a to prvním ročníkům 
v Jindřichově Hradci. Všech-
ny děti a všichni žáci dostá-
vají k danému věku potřeb-
né informace o prevenci zubního kazu. Navíc 
je pro každého přichystána pozornost v podobě 
motivačního balíčku. Školení „Zdravého zoub-
ku Jindřichův Hradec 2011“ provádějí odbor-

Aktivity Střední zdravotnické školy Jindřichův Hradec
ně proškolení studenti SZŠ. Zájem o tento pro-
gram ze strany škol je velký, ohlasy pozitivní.
Další aktivita naší školy souvisí s environ-
mentální výchovou, vzděláváním a osvětou. 

V tomto školním roce jsme 
se přihlásili do republikového 
projektu „RECYKLOHRANÍ“. 
V této soutěži jsou vybírány 
staré, nepoužívané a poškoze-
né mobily včetně nabíječek. Za 
každý přinesený mobil škola 
získává 3 body a vítězí ta ško-
la (třída), která vybere nejvíce 
mobilů v poměru k počtu stu-
dentů. Soutěž probíhá do kon-

ce ledna 2012 a po svozu budou mobily odbor-
ně prohlédnuty. Ty opravitelné budou dány 
dětem v dětských domovech a ty nevratně zni-
čené budou ekologicky zlikvidovány. Mobily 

jsou vybírány každé úterý mezi 10. 00 – 10. 45 
hod. v budově školy v Klášterské ulici.
V průběhu prosince 2011 a ledna 2012 se ve spo-
lupráci s koordinátorem Dobrovolnické služ-
by Nemocnice v J. Hradci., s koordinátorkou 
Domova seniorů v J. Hradci a s Městskou kni-
hovnou Jindřichův Hradec podílíme na orga-
nizaci a zajištění „Sbírky stolních her a knih“ 
pro Nemocnici v Jindřichově Hradci.  Veřejnost 
může přinést tyto věci do 12. 1. 2012 do hlav-
ní budovy či pobočky Městské knihovny nebo 
ve čtvrtek 12. 1. 2012 v době od 12. 00 do 16. 
00 hod. do budovy naší školy v Klášterské ulici 
(proti Komerční bance). Věříme, že tato sbírka 
bude mít opět pozitivní ohlas, stejně jako sbírky 
brýlí a autolékárniček, které proběhly v minu-
lých letech. Děkujeme za pomoc a podporu.

M. Dubová, H. Křížová, B. Picková
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Muzeum 
Jindřichohradecka
MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA BUDE OTEVŘENO 
POUZE DO 6. LEDNA 2012. OD 7. LEDNA DO 31. BŘEZNA 
2012 JE MUZEUM PRO VEŘEJNOST UZAVŘENO!

Muzeum Jindřichohradecka – jezuitský seminář 
(Krýzovy jesličky)
otevřeno denně 8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00
Výstavní prostory v minoritském klášteru včetně 
kostela sv. Jana Křtitele
PRO VEŘEJNOST UZAVŘENY
Městská vyhlídková věž
PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA

Kulturní dům Střelnice připravil na koncertní 
sezónu 2012 NOVINKU v podobě cyklů klasické 
hudby pod názvem HUDBA VESELE I VÁŽNĚ 
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ v kapli sv. Maří Magda-
leny v Jindřichově Hradci. 
Posluchači, zejména děti, se během tří koncertů 
postupně seznámí s akordeonem (v měsíci lednu), 
harfou (v měsíci dubnu)  a kytarou (v měsíci říjnu). 
Vstupné na koncerty bude pro děti snížené. 

Hudba vesele i vážně pro děti a dospělé
PETR PŘIBYL patří mezi nejvýznamnější repre-
zentanty střední generace českých violistů. 
Narodil se r.1954 v Jindřichově Hradci. Je absol-
ventem pražské konzervatoře (obor housle) 
a AMU v Praze (obor viola). V roce 1982 se stal 
laureátem mezinárodní violové soutěže v Bělehra-
dě. Od té doby se věnuje pravidelné koncertní čin-
nosti doma i v zahraničí, která trvá dodnes. 

Příznivcům folku bychom chtěli připomenout, že od ledna pokračuje po půl-
roční přestávce pravidelný cyklus hudebních pořadů Zpívání na schodech. Po 
zvážení všech okolností byly tentokrát pro koncerty vymezeny poslední páteční 
večery v měsíci. Začínat budeme v půl osmé večer a místo zůstává rovněž tra-
diční, tedy chodba jindřichohradeckého gymnázia.
I přes tíživou finanční situaci zůstává vstupné dobrovolné. Koncerty jsou 
převážně akustické, neboť gymnaziální chodba se svou ozvěnou poskytuje 
velmi přirozenou a příjemnou akustiku. 
První večer tohoto obnoveného cyklu zahájí pořadatelské duo Jen tak tak (Nela 
Mládková a Pavel Jarčevský), které se po rozpadu dlouholeté čtyřčlenné forma-
ce představí s novým programem. Hostem lednových Schodů bude českokrum-
lovský písničkář Roman Špilínek.
Program dalších večerů se stále dotváří, předběžně však svou účast přislíbila 
skupina Devítka, pražský písničkář Martin Rous, třebíčský Pavel Pokorný a řa-
da dalších.
Těšíme se na hojnou účast, tradičně pohodovou atmosféru a příjemné hudeb-
ní zážitky. 

Pavel Jarčevský

Zpívání na schodech pokračuje

Prvním koncertem v tomto cyklu je koncert 
21. 1. 2012 od 17.00 hodin v kapli sv. Maří Magdaleny 

„DIALOG S AKORDEONEM“ 
Účinkují: Petr Přibyl – viola, Petra Vlčková - akordeon

Ivana Bačáková

KINO
STŘELNICE

leden www.jh.cz

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI   

5. - 6. 1. 17.30, 20.00

PŘIZDIS*ÁČI
V. Británie / komedie

7. - 8. 1. 17.30

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
USA / komedie

7. - 8. 1. 20.00

POUPATA
ČR / drama

11. 1. 19.00

NEVĚSTINEC (ART)
Francie / drama

12. - 13. 1. 17.30, 20.00

SHERLOCK HOLMES: HRA STÍNŮ
USA / akční

14. - 15. 1. 17.30, 20.00

PERFECT DAYS: 
I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
ČR / komedie

8. 1. 15.00

PSÍ KAMARÁDI
ČR / pásmo pohádek

15. 1. 15.00

FIK MIK
ČR / pásmo pohádek

22. 1. 15.00

KAMARÁDI Z TELEVIZE III
ČR / pásmo pohádek

29. 1. 15.00

KAMARÁD KAPŘÍKŮ
ČR / pásmo pohádek

19. - 20. 1. 17.30, 20.00

TWILIGHT SÁGA: 
ROZBŘESK – 1. ČÁST
USA / romantické drama 

21. - 22. 1. 17.30

HAPPY FEET 2  (3D)
Austrálie, USA / animovaný

21. - 22. 1. 20.00

DĚTI MOJE
USA / drama

26. - 27. 1. 17.30, 20.00

LÁSKA JE LÁSKA
ČR / komedie

28. - 29. 1. 17.30

MUPETI
USA / loutkový Zrušeno!

28. - 29. 1. 17.00, 20.00

MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
USA, Švédsko, V. Británie, Německo / thriller
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Inspirace z České inspirace
Jindřichův Hradec je členem Svazku měst Česká inspirace, který sdružuje města plná života 
s bohatou kulturní a jinou turistickou nabídkou. Přijměte pozvání k partnerům Jindřichova 
Hradce, kteří recipročně uvádějí kulturní nabídku našeho města ve svých periodikách.

Kulturní dům Střelnice pořádá 
4. 2. 2012 ve 20.00 hodin

 Divadlo Palace

V režii Jany Kališové hrají: 
Vanda Hybnerová, Josef Polášek, Richard Trsťan, Michal Novotný, Jiří Štrébl, Nela 
Boudová, Pavel Kikinčuk / Saša Rašilov
Jean připravuje večeři na oslavu narozenin svého manžela, mírného účetního Henry-
ho. Každou chvíli mají přijít hosté, ale oslavenec má zpoždění. Když konečně přijde, 
Jean ho nepoznává - Henry chce okamžitě emigrovat do Barcelony! Má k tomu ovšem 
pádný důvod: v metru omylem sebral cizí kufřík nacpaný bankovkami v hodnotě tři 
čtvrtě milionu liber. Ponechat si evidentně špinavé peníze je však těžší než k nim přijít. 

Jakmile se na scéně objeví dva policisté, přátelé 
Vic a Betty a drzý taxikář Bill, rozpoutá se zbě-
silá hra na kočku a myš plná nečekaných zvratů, 
v níž se oba manželské páry snaží pomocí faleš-
ných identit za každou cenu peníze udržet. Bri-
lantní fraška se s obrovským úspěchem hrála po 
celém světě a o jejím autorovi napsal recenzent 
londýnského Daily Telegraphu: „Ray Cooney je 
často lepší než Feydeau, je to národní poklad.“ 

Kulturní dům Střelnice uvádí 

NÁHRADNÍ divadelní představení 
za divadelní představení předplatného PODZIM 2011 „Cena za něžnost“

13. 1. 2012  Nekuřácký ples
14. 1. 2012  Myslivecký ples
20. 1. 2012  Stužkovací ples SOŠ a SOU
21. 1. 2012  Ples YMCA
27. 1. 2012   Ples Levice
28. 1. 2012   Ples Města J. Hradec
4. 2. 2012  Charleston – hraje Zatrest Band 
10. 2. 2012   Ples Staviservis
11. 2. 2012   Ples Aeroklub
24. 2. 2012  Zemědělský ples
2. 3. 2012   Divadelní ples
3. 3. 2012   Ples Fakulta managementu
9. 3. 2012  Ples JHMD
17. 3. 2012   Ples Okna 

PLESOVÁ SEZÓNA 2012

13. 1. 2012   Maturitní ples – GVN – 4.B.
20. 1. 2012   Maturitní ples – OA TGM – 4.A.
27. 1. 2012   Maturitní ples – SOŠ a SOU – 4.C.
 3. 2. 2012   Maturitní ples – OA TGM – 4.B.
 4. 2. 2012   Sportovní ples
10. 2. 2012   Maturitní ples – SOŠ – 4.B.
17. 2. 2012   Maturitní ples – SZŠ – 4.A.
18. 2. 2012   Ples DK OPEN
24. 2. 2012   Maturitní ples – GVN – 4.C.
25. 2. 2012   Ples Jednota
 3. 3. 2012   Společenský večer tělesně postižených 
  o. s. SK Kapři, OKNA
 9. 3. 2012  Maturitní ples – GVN 8.A. 

       
 Ivana Bačáková

Kulturní centrum JITKA

Kulturní dům Střelnice

HRADEC KRÁLOVÉ
22. 1. 2012 – DanceFloor Attack
Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 
DanceFloor Attack je taneční soutěž, nejprestiž-
nější street dance battle s podtitulem „o nejlep-
ší českou street dance crew“. Tradičně jsou zde 
zastoupeny nejlepší skupiny z ČR včetně profe-
sionálních tanečníků. 

CHEB
18. 1. 2012 – Koncert Heleny Vondráčkové
Nové kulturní centrum. Česká legenda zahájí 
velké koncerty v západočeském Chebu. 

KUTNÁ HORA
10. 12. 2011 – 1. 4. 2012 – „Obraz, v kterém žijeme“
Galerie Středočeského kraje (GASK)
Výstava, představující práce studentů studijních 
programů a oborů fotografi e realizovaných na čes-
kých a slovenských vysokých uměleckých školách.

LITOMYŠL
Leden – květen 2012 - Odkrývání dobře utaje-
ných houslí aneb Miroslav Horníček: člověk, he-
rec, spisovatel, výtvarník. 
Zámecké kongresové centrum 

POLIČKA
8. 1. 2012 – 19.00 hod - Novoroční koncert Brat-
ří Ebenů
Velký sál Tylova domu v Poličce 
Marek, Kryštof a David Ebenové se svými spolu-
hráči přijedou do Poličky představit své poslední 
album „Chlebíčky“. Během koncertu však zazní 
i písničky ze všech předchozích desek.

TELČ
27. 1. 2012 – Ples města Telče a Mikroregionu Telčsko
Sokolovna. K tanci a poslechu zahraje kapela 
Marathon Live Band, předtančení zajistí akroba-
tický rokenrol Rock and Roll club Elvis Jihlava.

TŘEBOŇ
26. 1. 2012 – 19.00 hod – „Tonobraní“ v rámci 
Abonentních koncertů zima 2011/2012
Divadlo J. K. Tyla v Třeboni. Účinkují: Soňa Čer-
vená, Daniel Wiesner – klavír, Jiří Pospíchal – 
housle, Prof. Jiří Hlaváč – úvodní slovo 

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet 
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová

Ray Cooney: Prachy !!!
1. 2. 2011  19.00 hodin

Charleston  taneční večer ve stylu 20. a 30. let.
Po odmlce se vrací velmi populární seskupení Zatrest Band

Kulturní dům Střelnice děkuje fi rmám DK OPEN Jindřichův Hradec a FRUKO SCHULZ Jindři-
chův Hradec za sponzorské dary na společenský večer SENIOR KLUB v měsíci prosinci 2011.

Radim Staněk

Upozornění pro žadatele 
fi nančních dotací na kulturní 
a společenskou činnost
Upozorňujeme žadatele o fi nanční dotace 
na kulturní a společenskou činnost na rok 
2012, že žádost musí být podána písemně 
poštou nebo osobně na podatelně Městské-
ho úřadu Jindřichův Hradec nejpozději do 
31. ledna 2012.

Karolína Průšová
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Kulturní kalendář – LEDEN 2012
leden 2012
VÝTVARNÉ PRÁCE STUDENTŮ GVN J. HRADEC
Kaligrafi cké práce studentů prvních ročníků jindři-
chohradeckého gymnázia. Městská knihovna 

leden 2012
PREZENTACE ŠKOLY – SOUKROMÁ STŘED-
NÍ HOTELOVÁ ŠKOLA J. HRADEC
Městská knihovna 

leden 2012
KRAJINA NÁLAD
Výstava fotografi í Josefa Maxy.
Městská knihovna

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

5. ledna, 17.00 hod.
POZNEJ SÁM SEBE
Přednáška Mirka Vojáčka
Městská knihovna

do 6. ledna 2012
DERNIÉRA PUTOVNÍ VÝSTAVY „STORIES / 
PŘÍBĚHY LIDÍ NA HRANICI
Výstavka „Hyperrealismus“
Národní muzeum fotografi e

7. ledna, 17.00 hod.
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Benefi ční koncert hudebního seskupení X-TET ve 
prospěch České katolické charity. 
Kaple Nanebevzetí P. Marie v minoritském klášteře

9. ledna, 19.00 hod.
BESEDA SPOLKU PŘÁTEL STARÉHO 
JINDŘICHOVA HRADCE
Se starostou města Ing. Stanislavem Mrvkou a další-
mi představiteli města J. Hradec.
Konferenční sál Muzea Jindřichohradecka - Štítného ulice

10. ledna, 15.30 hod.
PRAVIDELNÁ VEŘEJNÁ ČTENÍ DĚTEM
Veřejné předčítání z různých dětských knih
Městská knihovna 

12. ledna, 19.37 hod.
KONCERT
Účinkují: Martina Trchová, Patrik Henel, Radek Polívka
DADA Club Kasper

12. ledna, 17.00 hod.
VEŘEJNÁ PREZENTACE A VERNISÁŽ VÝSTA-
VY PROJEKTU „DOMOV/HEIMAT“
Konferenční sál Muzea Jindřichohradecka - Štítného ulice

15. ledna, 16.00 hod.
„VELRYBA LÍZINKA“
Divadlo KRAPET Praha. Divadelní pohádka v cyklu 
„Děti s rodiči do divadla“.  KD Střelnice

21. ledna, 17.00 hod.
HUDBA VESELE I VÁŽNĚ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
DIALOG S AKORDEONEM - účinkují: Petr Přibyl - vio-
la a průvodní slovo, Petra Vlčková - akordeon
Kaple sv. Maří Magdaleny

22. ledna, 17.00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší generaci. K tanci 
a poslechu hraje MTO V. Kriso. KD Střelnice

24. ledna, 19.00 hod.
V. Blažek/Z. Podskalský/E. Illín/V. Hála - 
„SVĚTÁCI“
Divadelní agentura HÁTA. Divadelní předplatné sk. A
KD Střelnice

24. ledna, 19.00 hod.
IZRAEL OD SEVERU K JIHU
Přednáška Jana Šnokhouse. Městská knihovna 

25. ledna, 19.00 hod.
Pete Murphy - „MOUCHA NA ZDI“
Agentura MR Praha. Divadelní předplatné sk. B.
KD Střelnice

27. ledna, 19.30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Účinkují: duo JEN TAK TAK, písničkář Roman Špilínek
GVN J. Hradec

27. ledna, 18.00 hod.
„EXPEDICE ANDERVENNE 2011“
Přednáška Mgr. Vladislava Buriana a Karla Maršíka 
o expedici jindřichohradeckého Klubu po stopách 
čs. válečných letců v Německu a na vojenských 
lokalitách v Belgii a Dánsku
Konferenční sál Muzea Jindřichohradecka - Štítného ulice

28. ledna, 20.00 hod.
XX: REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
K tanci a poslechu hraje taneční orchestr PORTÁL. 
Host: Věra Špinarová. KD Střelnice

29. ledna, 15.00 hod.
MICHALOVI MAZLÍČCI
Dětské divadelní představení přeloženo z 9. 10. 2011
KD Střelnice

Pete Murphy 

„Moucha na zdi“
Agentura MR Praha

25. 1. 2011 KD Střelnice 19.00 hodin
Účinkují: Dagmar Bláhová, Vladimír Kratina, Alice Stodůlková, Michal 
Kurtiš. 
Režie: Irena Žantovská.
Manželé soutěžili ve společenských tancích a vyhrávali. Děti dorostly, 
světla refl ektorů pohasla. Ale nepohasly touhy, ambice, soutěžení. Svět se 
mění kolem nich a jejich svět se mění v nich. Každý z nich se s tím vyrov-
nává svým způsobem. Nic už nebude, jak bývalo. 
Jako se moucha sedící na zdi dívá na mne, bojí se pohnout, abych ji nepraš-
til, tak se dívám na svůj život. Já a moje žena jsme byli šťastní. Pak jí kama-

rádky poradily koupit 
si vibrátor, číst divné 
knížky a náš svět se 
zbláznil, říká muž - 
protagonista. 

Ivana Bačáková

Kulturní dům Střelnice zve do divadla
Vratislav Blažek/Zdeněk Podskalský/Evžen Illín/ Vlastimil Hála

 „Světáci“
Divadelní agentura Háta

24. 1. 2012 KD Střelnice 19.00 hodin
Účinkují: Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Monika Absolonová, 
Ivana Andrlová, Dalibor Gondík, Martin Zounar, Zbyšek Pantůček, Aleš 
Háma, Filip Tomsa a další. Režie: Lumír Olšovský
Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze, v tom zářivém velikém 
hlavním městě plném lákadel, zábavy bujarého nočního života. Po dra-
matickém zážitku v grilbaru Diplomat, kde způsobí požár, se rozhodnou 
vzdělat v oblasti společenského chování. Doufají, že si napříště v tako-

vém „lepším podniku“ zaslouží, 
jako opravdoví světáci, společ-
nost dam na úrovni. Odevzdají se 
do rukou zkušeného vychovatele, 
emeritního profesora tance a spole-
čenské výchovy. Kdo mohl tušit, že 
nakonec natrefí na trojici podobně 
„Dobře vyškolených“ lehkých dam?

Ivana Bačáková

Svátek Tří králů nebo též jiným názvem Zjeve-
ní Páně se slaví vždy 6. ledna. Tři králové je však 
pouze označení, ve skutečnosti jde o tři mudrce, 
kteří v Betlémě navštívili krátce po narození Ježí-
še a jako dary mu přinesli zlato, myrhu a kadidlo.
Postavy králů mají dokonce celou řadu různých 

Svátek Tří králů
významů. Říká se, že Tři králové představují tři fáze 
lidského života. Jeden by tak měl být mladý, dru-
hý zralý muž a třetí stařec. Kristus je totiž Pánem 
každého lidského života od počátku do konce 
a králové jsou vladaři všeho pozemského času.

 Ivana Bačáková  

X-TET  vokální skupina z Jindřichova 
Hradce pořádá TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

7. 1. 2012 od 17.00 hodin 
jako benefi ční koncert 

ve prospěch České katolické charity v kapli 
Nanebevzetí Panny Marie
 v minoritském klášteře.
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Vážená redakce,

informovanost občanů o dění na radnici a ve městě nabývá mnohem jasněj-
ších kontur.  Po několika měsících sledování této snahy naší radnice vnímám 
pozitivně fakt, že to není ojedinělý počin, ale viditelná snaha o pravidelnost 
s využitím sdělovacích prostředků především regionálního charakteru.  Mož-
ná se opravdu začíná v oblasti komunikace mezi radnicí a občany města blýs-
kat na lepší časy a občan není vnímán jen jako objekt předvolební přetahova-
né o jeho hlas, ale jako konzistentní součást každodenního života města.
Oslovila mne formální i obsahová změna webových stránek města, které 
procitají „z letargie“ a svým obsahem začínají občana i návštěvníka města 
skutečně orientovat v aktuálním dění. V části internetových stránek města 
věnované diskusi jsem četl i kritické názory ohledně kvality stránek s odka-
zem na stránky města Třeboně, jako možnou inspiraci. Myslím si, že je to 
věc čistě subjektivní a stránky Jindřichova Hradce především z pohledu 
využití video sekvencí a chvályhodné snahy o aktuálnost prezentovaných 
informací jsou svoji kvalitou přinejmenším srovnatelné s jinými webovými 
stránkami samosprávy (opět pouze subjektivní pohled).  V oblasti funkč-
nosti stránek i jejich orientaci tedy nevidím zásadní rozdíl ve srovnání 
s jinými www stránkami ostatních měst. 
Do celkové mozaiky informačního systému radnice mi vcelku vhodně 
zapadá i pořad „Na kafe se starostou“, uváděný v JHTV. Jen začínám mít 
pocit, že zatímco obsah odpovídá řešením konkrétních otázek, které trá-
pí občany města, forma se stává poněkud fádní. Mám na mysli neměnné 
prostředí kanceláře jako kulisu samotného diskusního pořadu. Možná, že 
změna prostředí, kde se pořad odehrává (jiná místnost Městského úřadu, 
nebo snad i mimo úřad s využitím exteriéru města) by přispěla k oživení. 
Jsem si vědom, že tato změna ve srovnání s posláním pořadu, formujícím 
se především jeho obsahem, není zásadní a může tvorbu pořadu technic-
ky zkomplikovat, mám ale pocit že může být užitečná. Zatraktivnění pořa-
du by mohlo vést k nárůstu počtu diváků a nárůst počtu diváků zase ke 
zvýšenému počtu dotazů. Tím bude snad zamezeno hrozbě „zevšednění“ 
a „vyčpění“ diskusního pořadu jako takového.

V. Medvedz
Vážený pane Medvedzi,

mnohokrát děkuji za Vaše postřehy a připomínky a především za Váš 
zájem o náš pořad. Odrazil bych se od toho, co sám píšete – tedy že u pořa-
du Na kafe se starostou je jeho tematický obsah mnohem důležitější, než 
jeho forma. Neměli jsme zatím snahu pořad nějak výrazně „zdobit“.
Z mého pohledu moderátora pořadu jsou důležité zejména dvě skutečnos-
ti: jednak fakt, že za jedenáct dílů „Kafe“ jsem položil více než 80 otázek a na 
žádnou pan starosta neodmítl odpovědět, nebo se nesnažil odpovídat vyhý-
bavě. Druhou podstatnou skutečností je, že mi diváci otázky pro starostu Jin-
dřichova Hradce píší. Je to signál, že skupina diváků, která se vážně o dění ve 
městě a o názory prvního muže radnice zajímá, si přichází na své.
Co se týče prostředí – o jeho změně uvažujeme a v příštím roce se jí mož-
ná diváci dočkají, ale stále budeme držet základní charakter pořadu, který 
má být o tom, že si dám se starostou kafe a zeptám se ho na to, co zajímá 
mě a naše diváky.

Miroslav Dobeš, JHTV

házená

výhled na únor 

leden
basketbal

výhled na únor

leden

I. Basketbalová liga – muži

13. 1. 2012 od 19. 00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

BK Lions J. Hradec – BK Prostějov „B“

27. 1. 2012 od 19. 00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

BK Lions J. Hradec – Sokol Vyšehrad 

Česko - slovenská Interliga házené žen

7. 1. 2012 Od 18.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Šala

Česko - slovenská Interliga házené žen

4. 2. 2012 Od 18.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Veselí na Moravě

11. 2. 2012 Od 18.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Slavia Praha

I. Basketbalová liga – muži

10.21. 2012 od 19. 00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

BK Lions J. Hradec – BC Benešov

24. 2. 2012 od 19. 00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

BK Lions J. Hradec – AŠ Mladá Boleslav 

výhled na únorI. liga skupina Střed

7. 1. 2012 Od 18.00 hodin (Zimní stadion) 

KLH Vajgar J. Hradec – SKLH Žďár nad Sázavou

14. 1. 2012 Od 18.00 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – TJ SC Kolín

18. 1. 2012 Od 18.00 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – VSK Technika Brno

25. 1. 2012 Od 18.00 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – NED Hockey Nymburk

Juniorská liga

8. 1. 2012 Od 14.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – HC Rebel Havlíčkův Brod

15. 1. 2012 Od 14.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – TJ SC Kolín

22. 1. 2012 Od 14.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – SKLH Žďár nad Sázavou

I. národní hokejová liga – starší dorost - Střed

6. 1. 2012 Od 17.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – TJ Slavoj Velké Popovice

13. 1. 2012 Od 17.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – Hockey Club Tábor

20. 1. 2012 Od 17.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – TJ SC Kolín

27. 1. 2012 Od 17.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – HC Znojemští orli

II. liga skupina Střed

1. 2. 2012 Od 18.00 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – Spartak Pelhřimov

8. 2. 2012 Od 18.00 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – SHK Hodonín

Juniorská liga

3. 2. 2012 Od 17.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – IHC Písek

17. 2. 2012 Od 17.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – HC Krkonoše

24. 2. 2012 Od 17.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – HC Kobra Praha

I. národní hokejová liga – starší dorost

5. 2. 2012 Od 17.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – TJ Spartak Pelhřimov

19. 2. 2012 Od 14.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – Slavoj Český Krumlov

26. 2. 2012 Od 14.30 hodin (Zimní stadion)

KLH Vajgar J. Hradec – SK HS Třebíč

hokej
leden

SPORT

(začátky zápasů jsou uvedeny pouze orientačně, 

časy budou upřesněny na plakátech)

I. liga – ženy

25. 2. 2012 Od 17.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Vršovice

II. liga – starší dorostenky

25. 2. 2012 Od 15.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Ledeč

I. liga – mladší dorostenky

25. 2. 2012 Od 13.00 hodin (Sportovní hala J. Hradec)

TJ Házená J. Hradec – Kunovice



POZVÁNKY NA ÚNOR

Kostel sv. Jana Křtitele s minoritským klášterem

Městské akce:
1. 2. 2012
„PRACHY !!!“ – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SK. A
4. 2. 2012 
CHARLESTON – TANEČNÍ VEČER VE STYLU 20. A 30. LET
8. 2. 2012    
SMÍŠENÉ DVOUHRY -  DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SK. A
9. 2. 2012
VĚRA MARTINOVÁ SE SVOU SKUPINOU – KONCERT
12. 2. 2012
SENIOR KLUB
18. 2. 2012 a 19. 2. 2012  
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
19. 2. 2012
MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM
26. 2. 2012
JAK SE HONZA DOSTAL NA HRAD -  DIVADELNÍ 
POHÁDKA
28. 2. 2012
FELIX SLOVÁČEK A BORIS KRAJNÝ – KONCERT KPH
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Ostatní akce:
9. 2. 2012  
PETR LINHART  - KONCERT
24. 2. 2012 
 ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH 

•

•
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