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Č T Ě T E  V E   Z P R AV O D A J I . . .

2  Vychází nový detektivní román místního autora  
  Martina Stručovského.
4  Opatření kvůli koronavirové infekci se dotkla  
  také Jindřichova Hradce.

5  Přinášíme vám harmonogram svozu odpadů  
  velkoobjemovými kontejnery.
14 Žáci základních škol z Jindřichova Hradce a Deštné  
  absolvovali lyžařské závody.



 � Jindřichohradecký pátrač Matěj Mlynář znovu hrdinou 
detektivního románu 

OSM STOLETÍ JINDŘICHOVA HRADCE

V  roce 1483 požádal Jindřich IV. z  Hrad-
ce svého panovníka, Vladislava II. Jagellon-
ského, o  polepšení znaku města Jindřicho-
va Hradce. Král jeho žádosti vyhověl a vydal 
privilegium, v němž se mimo jiné píše: „My 
pak hledíce k  věrným, pilným a  ustavičným 
službám téhož Jindřicha, kteréž nám činil, činí 

 � Jak odměnit oddaného služebníka?
a činiti nepřestává, nám věrně… k obecnému 
dobrému pomáhaje… protož s  dobrým roz-
myslem… nynějším i budúcím tuto milost činí-
me a dáváme tiemto listem: 
Jakož mají prve na erbu a na pečeti zlatú ruo-
ži v modrém poli, že jim k tomu přidáváme dva 
lvy celé zlaté barvy pod zlatými korunami, kaž- 

dý se dvěma ocasy, jeden s pravé a druhý s le-
vé strany, aby v štítu modrém stojiece na zad-
ních nohách, předními nohami oběma zlatú 
ruoži o pěti listech mezi sebú drželi; a k  tomu 
nad tú ruoží aby bylo postavené zlaté W pod 
korunú zlatú v témž modrém štítu“. Kromě to-
ho smělo město nyní pečetit červeným vos-
kem a pořádat výroční trhy.
Povýšení znaku poddanského města bylo 
aktem zcela jedinečným a  odráželo Jindři-
chův vliv a postavení na královském dvoře, 
neboť Vladislav II. si jeho náklonnosti velmi 
cenil. V  roce 1480 proto Jindřicha potvrdil 
v dosavadním úřadu hejtmana Bechyňského 
a Vltavského kraje, posléze se stal nejvyšším 
královským komorníkem, předsedou zem-
ského soudu a v roce 1503 dokonce i nejvyš-
ším purkrabím pražským, tedy zástupcem 
samotného panovníka v zemi. 
Během jeho správy v Hradci panoval čilý sta-
vební ruch, dláždily se ulice, posilovaly hrad-
by, stavěly domy a církevní stavby, byla např. 
dokončena přestavba minoritského kláštera 
a zaklenutí hlavní lodi kostela sv. Jana Křti-
tele. Sám Jindřich nechal svůj hrad náročně 
přestavět a  rozšířit o  tzv. Stavení zelených 
pokojů se sály a pokoji s nákladnou výmal-
bou, které se nacházelo na místě dnešního 
Španělského křídla, a  z  něhož se nám do-
dnes zachovala jeho soukromá kaple. Také 
přistavěl tzv. Královský sál a nelze zapome-
nout ani na  pravděpodobnou Jindřichovu 
pracovnu nad černou kuchyní, tradičně zva-
nou Soudnice. Kariéra tohoto svědomité-
ho úředníka a  milovníka umění byla náhle 
ukončena jeho tragickou smrtí v  roce 1507, 
přesto však nadále zůstává jednou z nejvý-
znamnějších osobností v dějinách Jindřicho-
va Hradce.  

Lenka Dvořáková

Hrdina knih Bez duše a Zavátá sněhem se vrá-
til na  pulty knihkupectví v  březnu letošního 
roku. V detektivce pojmenované V temnotách 
se Matěj Mlynář vyrovnává se smrtí svojí dcery 
a pravdou o svém otci. Nový případ ale na se-
be nenechá dlouho čekat a tentokrát ho pátrá-
ní zavede až do podzemí Jindřichova Hradce, 
kde se skrývá něco opravdu moc zlého.
Detektivní román V temnotách vyšel 26. března 
ve vydavatelství Motto a jedná se tedy o opravdu 
horkou novinku, která potěší všechny fanoušky 
detektivek i rozrůstající se detektivní série s jindři-
chohradeckým pátračem. Čtvrtý díl nazvaný Hří-
chy otců již autor tvoří. 

O autorovi 
Martin Stručovský se narodil v  Jindřichově 
Hradci. Po  studiu na  Západočeské univerzi-
tě v Plzni zakotvil v jindřichohradeckém knih-
kupectví, kde se naplno vyžívá ve  své lásce 
ke  knihám, které jsou jeho celoživotní vášní. 
V  roce 2018 vydal román Bez duše, první díl 
z cyklu detektivek s Matějem Mlynářem. Na ty 
pak navázaly Zavátá sněhem (2019) a V tem-
notách (2020). S romány je pak propojený také 
příběh Bestie, který autor vydává na svém blo-
gu: strucovsky.blog.idnes.cz. 

Martin Stručovský
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Vážení čtenáři,
globalizace přináší spoustu pozitiv a nových věcí, ale ta-
ké nepříjemnosti. A to je v tomto okamžiku COVID-19, či-
li koronavir. Je na každém jednotlivci, jak s nebývalými 
vymoženostmi dnešního světa, jako je například užívá-
ní sociálních sítí, multifunkčních telefonů, možností ces-
tovat atp., naloží. Co mne však zaráží je ona nezodpo-
vědnost, se kterou se tak mnohdy děje a která je velmi 
markantní právě v dnešních dnech, kdy náš běžný denní 
režim opanoval koronavir. Silácké vykřikování, že karan-
ténu nebude ten či onen dodržovat a že na něj si jen tak 
někdo nepřijde, považuji za velmi nezodpovědné a bez-
ohledné. Spolu s případnou panikou, kterou může přivo-
dit nekritické přijímání nepodložených informací ze soci-
álních sítí a pofiderních webů, považuji tyto dvě formy 
nezodpovědnosti pří stávající situaci 
za nejhorší. Nezbývá než apelovat 
na soudnost a ohleduplnost kaž-
dého z nás.
Vážení čtenáři Jindřichohradec-
kého zpravodaje, přeji nám pev-
né zdraví, racionalitu a so-
lidaritu na každém kroku.

Stanislav Mrvka 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

Pod patronací města Jindřichův Hradec se 
v sobotu 15. února konal taneční večer ve stylu 
20. a 30. let. Kulturní dům Střelnice totiž uspo-
řádal tradiční Charleston. Za  svižného i  hou-
pavého rytmu hudebních těles Zatrestband 
a Old Steamboat Jazzband tančilo takřka dvě 
stě návštěvníků nejen v dobových róbách.
O  nedělním odpoledni 16. února opanoval 
ulice města masopustní rej. Ten personálně 
zajistili především členové Obce baráčníků 

 � Jindřichohradečáci se bavili při charlestonovém večeru i při masopustu
Kunifer a  sousedských baráčnicích rycht, Di-
vadelní společnost Jablonský, nechyběli sa-
mozřejmě dobrovolní hasiči nebo jindřicho-
hradečtí veslaři. Průvod po celé trase zdravili 
rozjaření diváci. V jeho závěru se na náměstí 
Míru spojili maskovaní i nemaskovaní v jeden 
velký bavící se dav. Zábavu umocnila kapela, 
jež hrála lidové písně a nechyběla ukázka řez-
nického řemesla nebo degustace zabijačko-
vých pochoutek.

Rada města schválila vypsání veřejné zakáz-
ky, jejímž předmětem jsou stavební úpravy 
stávajícího přechodu pro chodce a přilehlých 
zpevněných ploch včetně nového veřejné-
ho osvětlení. Přechod se nachází v místě stá-
vající páteřní komunikace sídliště Vajgar mezi 
č. p.  570 a  č. p.  720. Cílem stavebních úprav 
přechodu pro chodce je bezpečný a pohodl-
ný pohyb chodců tak, aby byly splněny poža-
davky na bezbariérové užívání a zároveň byly 
dodrženy rozhledy z vozidla na chodce u pře-
chodu dle příslušné normy ČSN. Přechod pro 
chodce bude rovněž opatřen bezpečnostním 
veřejným osvětlením. Předpokládaná hod-
nota zakázky činí 485  171 Kč bez DPH. Před-
pokládaný termín realizace: 1. 7. 2020–31. 7. 
2020. S  investicí se počítá v  rozpočtu měs-
ta na rok 2020, který schválilo zastupitelstvo 
města v roce 2019.

Petr Kolář

 �Návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Úprava a osvětlení přechodu pro chodce na sídlišti Vajgar“

O třetím únorovém víkendu se ve městě konaly pestré kulturní i sportovní akce i s mezinárodní 
účastí. Patřil k nim prestižní basketbalový turnaj „Young Guns 2020“, při kterém se mimo jiných 
utkaly tým Barcelony (hrající 1. španělskou ligu) s univerzitním týmem z Bostonu.

 � Basketbalový turnaj s mezinárodní účastí
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

mu a  galerie Stará radnice, Vzdělávací-
ho a  kulturního centra Jindřichův Hradec 
(Muzeum fotografie a moderních obrazo-
vých médií, Dům gobelínů, kulturních tra-
dic a  řemesel a  Hvězdárna a  planetárium 
prof. Františka Nušla)

• uzavření informačního centra
• uzavření plaveckého bazénu a  ostatních 

městských sportovišť (www.bazen.jh.cz, 
www.smjh.cz)

• zrušení vítání občánků (rodiče budou 
o náhradním termínu včas informováni)

• zastavení činností Senior centra při DPS 
v Růžové ulici 

V noci na sobotu 14. března vydala Vláda 
ČR krizové opatření, dle kterého se uzaví-
rají všechny obchody s výjimkou prodejen 
potravin, drogerií a  čerpacích stanic. Dá-
le se zakazuje provoz heren a  kasin, po-
byt v pivnicích, barech a restauracích s vý-
jimkou provozoven závodního stravování. 
Výjimka se dotýká také prodeje dalšího 
úzce specifikovaného zboží.
Nadále je umožněn vedle výše uváděného 
prodej tohoto zboží:
• výpočetní a telekomunikační techniky, au-

dio a video přijímačů, spotřební elektroni-
ky, přístrojů a dalších výrobků pro domác-
nosti

• galanterie 
• malých domácích zvířat, krmiva a  dalších 

potřeb pro zvířata
• brýlí, kontaktních čoček a  souvisejícího 

zboží
• novin a časopisů – tabákových výrobků
• služeb prádelen a čistíren
• prodeje přes internet a  dalšími vzdálený-

mi prostředky
Zákaz se také nevztahuje na  prodej mimo 
provozovnu stravovacích služeb (např. pro-
vozovny rychlého občerstvení s  výdejovým 
okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstu-
pu do provozovny), který může probíhat bez 
časového omezení.
Počínaje 16. březnem byla omezena pro-
vozní doba na  pracovištích Městské-
ho úřadu Jindřichův Hradec (jen v  pon-
dělí a ve středu od 9.00 do 12.00 hodin), 
a  to pouze po  předchozím telefonickém 
objednání. Tímto si dovolujeme požádat 
občany, aby zvážili priority a  odložili vyří-
zení záležitostí, které nejsou opravdu ne-
zbytně nutné, na pozdější období. Vzhledem 
k nejasné situaci ohledně šíření koronavirové 
infekce pokládáme toto doporučení za  dů-
razné a  je vydáváno s  cílem preventivně 
předcházet dalšímu šíření viru. Totéž dopo-
ručení je třeba respektovat ve vztahu k prak-
tickým lékařům a pečlivě vyhodnotit subjek-

 �ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY - oddělení krizového řízení

Také Jindřichova Hradce se samozřejmě 
dotkla vládní opatření, která mají pomo-
ci v  boji proti šíření koronaviru na  území 
České republiky. Uvedené informace jsou 
platné k datu 23. března 2020 (včetně). Žá-
dáme veřejnost, aby aktuální situaci a vý-
voj sledovala na internetových stránkách 
města: www.jh.cz, Facebooku: https://
www.facebook.com/jh.oficialni/, popř. na 
tel. č. jindřichohradeckého infocentra: 
384 363 546.
Školská a zdravotnická zařízení
Ministerstvo zdravotnictví zakázalo s  účin-
ností od 10. března 2020 od 18.00 hodin po-
řádat kulturní, spolkové, sportovní a  jiné ak-
ce s počtem účastníků nad 100 osob. Již o dva 
dny později, a  to 12. března od  14.00 ho-
din pak vláda kvůli koronaviru vyhlásila 
v České republice nouzový stav. S účinnos-
tí ode dne 13. března od 6.00 hodin zakáza-
la vláda pořádání divadelních, hudebních, 
filmových a  dalších uměleckých představe-
ní, sportovních, kulturních, náboženských, 
spolkových, tanečních, tradičních a  jim po-
dobných akcí a  jiných shromáždění, výstav, 
slavností, poutí, přehlídek, ochutnávek, tr-
hů a veletrhů, vzdělávacích akcí, a  to jak ve-
řejných, tak soukromých, s účastí přesahující 
ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání toho-
to mimořádného opatření. Tento zákaz se ne-
vztahuje na schůze, zasedání a podobné ak-
ce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, 
soudů a jiných veřejných osob, které se konají 
na základě zákona, a na pohřby. Od 16. břez-
na pak Vláda ČR toto opatření ještě zpřís-
nila a zakázala volný pohyb osob.
Již 10. března byl vyhlášen zákaz návštěv 
pacientů ve  zdravotnických zařízeních, 
ve kterých se poskytuje lůžková péče. Zá-
kaz nařídilo ministerstvo zdravotnictví 
poskytovatelům zdravotních služeb lůž-
kové péče, včetně pobytových zařízení so-
ciálních služeb. 
Od  11. března pak byla zakázána osob-
ní přítomnost žáků a studentů na základ-
ních, středních, vyšších odborných a  vy-
sokých školách v  celé České republice. 
Na šesti jindřichohradeckých základních ško-
lách se toto opatření dotklo 2434 dětí.
Město Jindřichův Hradec v souvislosti s vy-
hlášením nouzového stavu přistoupilo od 
13. března k následujícím opatřením:
• uzavření městské knihovny (včetně po-

bočky Vajgar), výpůjční lhůty jsou auto-
maticky prodlouženy do  30. dubna 2020, 
v  případě potřeby dojde k  dalšímu posu-
nutí termínu, aktuální informace budou 
průběžně zveřejňovány na: www.knihjh.cz

• uzavření KD Střelnice, Výstavního do-

tivní vnímání vlastního zdravotního stavu.
Pro Úřad práce Jindřichův Hradec pla-
tí stejná provozní doba jako pro městský 
úřad (viz výše).
Od 17. března došlo na území města k uza-
vření všech mateřských škol. Změněn byl 
rovněž provoz MHD (od  18. března). Kon-
trola i výdej jízdních dokladů v MHD po do-
bu nouzového stavu odpadají. Vstup a výstup 
do vozidel MHD je umožněn pouze druhými 
a třetími dveřmi.
S  platností od  21. března zrušily všech-
ny pobočky České pošty víkendový pro-
voz a ve všední dny zavírají v 16.00 hodin. 
V čase od 7.00 do 9.00 hodin jsou pobočky 
zpřístupněny pouze seniorům. 
Na území České republiky je zakázáno:
• cestovat za hranice ČR
• volný pohyb na území ČR s výjimkou nut-

ných cest za  blízkými, rodinou, k  lékaři, 
do  zaměstnání a  pro základní životní po-
třeby

• pohybovat se mimo domov bez zakrytí úst 
respirátorem, rouškou nebo jinou ochra-
nou

Je důrazně doporučeno:
• zbytečně nevycházet ven
• úřady a instituce navštěvovat pouze v ne-

zbytných případech
• odkladné lékařské zákroky odložit
• není-li to nezbytně nutné, nenavštěvovat 

rekreační objekty
Ostatní opatření:
• pro děti zaměstnanců Nemocnice Jind-

řichův Hradec, bezpečnostních sborů, 
obecní policie, poskytovatelů zdravotních 
služeb, orgánů ochrany veřejného zdra-
ví a příslušníků ozbrojených sil jsou zříze-
ny dětské skupiny ve vybraných zařízeních 
města Jindřichův Hradec. Zájemci se mo-
hou hlásit na tel. č.: 384 351 381.

Vláda ČR v  pondělí 23. března rozhod-
la o  prodloužení výše uvedených opat-
ření v  souvislosti s  šířením koronaviru 
do 1. dubna 2020. Zpřísnily se také podmínky 
pro pendlery, kteří dojíždějí za prací za hrani-
ce České republiky. Senioři se dočkali opětov-
né změny ve vymezení času pro nakupování. 
Ve velkých obchodech je to od 8.00 do 10.00 
hodin, v menších už omezení neplatí. 
Aktuální informace o  situaci ohledně šíře-
ní koronavirové infekce a zavedených opat-
řeních jsou pravidelně zveřejňovány na: 
www.vlada.cz, https://onemocneni-ak-
tualne.mzcr.cz/covid-19, www.khsb.cz
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje 
se sídlem v Českých Budějovicích: 736 514 386

Petr Kolář

Mimořádná opatření v souvislosti s pandemií koronaviru SARS-CoV-2
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 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Město Jindřichův Hradec informuje občany, že v měsíci dubnu bu-
dou po městě Jindřichův Hradec a jeho místních částech přistavová-
ny velkoobjemové kontejnery na odpad. Přistaveny budou jak kon-
tejnery na zeleň (tráva, listí, větve, květiny a jiný odpad ze zahrady), 
tak kontejnery na velkoobjemový odpad jako např. koberce, náby-
tek, vyřazené elektrospotřebiče a  jiný podobný odpad, který nelze 
ukládat do nádoby na směsný komunální odpad. Stanoviště kontej-
nerů, druh přistaveného kontejneru a  čas přistavení jsou uvedeny 
v tabulce.

Blanka Slavíková

Přistavení velkoobjemových kontejnerů na odpad

 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Na  základě opatření Ministerstva školství, mládeže a  tělovýchovy 
vydaného v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně 
obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 
dochází ke změně organizace zápisu k povinné školní docházce 
pro školní rok 2020/2021. Zápisy do prvních tříd pro školní rok 
2020/2021 budou na  jindřichohradeckých základních školách 
probíhat pouze prostřednictvím jeho formální části, která slou-
ží zejména k  zajištění povinných náležitostí zápisu (podání žádos-
ti o přijetí, popřípadě žádosti o odklad apod.). Zájemci o přijetí bu-
dou moci formální část zápisu realizovat v termínu od 6. dubna 2020 
do 24. dubna 2020, přičemž přesný způsob realizace formální části si 
stanoví každá škola sama. Motivační část, pro kterou je potřeba 
osobní přítomnost dítěte ve škole, v letošním roce nebude sou-
částí zápisu. Školy po  ukončení mimořádných opatření uspořáda-
jí setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostře-
dím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostorami školy. Další 
podrobné informace ohledně zápisu do prvních tříd budou zve-
řejněny od 1. dubna 2020 na internetových stránkách jindřicho-
hradeckých základních škol.

Jana Hemberová

Zápis do prvních tříd základních škol zřizovaných městem
Jindřichův Hradec pro školní rok 2020/2021

• Nákup je možné uhradit pouze v  hoto-
vosti v  českých korunách – limit nákupu 
je 500 Kč.

• Službu je možné využít vždy maximálně 
1x týdně.

• Nejedná se o přepravní službu, řidiče není 
možné doprovázet.

• Není možné vybírat, v  jaké prodejně bu-
dou potraviny a další produkty nakoupeny.

• Není možné využít nákupní tašky klienta.

Jak službu objednat?
• Od pondělí do pátku v době od 8.00 do 

15.00 hodin zavoláte na  telefonní číslo: 
601 085 567.

 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

S  ohledem na  aktuální situaci nabízí  město 
Jindřichův Hradec od úterý 17. března 2020 
seniorům ve  věku 60+ novou službu – ná-
kup základních potravin, drogerie a vyzved-
nutí léků. Služba bude jindřichohradeckým 
seniorům poskytnuta zdarma, klienti uhradí 
pouze za nákup požadovaného zboží.

Podmínky pro využití služby:
• Věk 60 let +
• Služba je poskytována přednostně osa-

měle žijícím seniorům.
• Rozvoz je zajišťován pouze na území měs-

ta a v jeho místních částech, není možné 
ho využívat v sousedních obcích.

• Pracovnici nahlásíte potřebné údaje 
(jméno, příjmení, adresu a telefonní kon-
takt).

• Následující den u vás vyzvedneme nákup-
ní seznam (čitelně napsaný) a zálohu v ho-
tovosti na  nákup (obdržíte podepsaný 
doklad o předání hotovosti). Pracovník se 
prokáže průkazem vydaným městem Jind- 
řichův Hradec. 

• V průběhu dne vám bude dovezeno do-
mů nakoupené zboží podle vašeho se-
znamu a bude vám vrácen zůstatek hoto-
vosti (obdržíte doklad o vrácení zůstatku 
peněz z nákupu).

Zdeňka Šindelářová

Město Jindřichův Hradec nabízí novou službu pro seniory
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Jindřichohradecké sdružení sociálních akti-
vit pořádalo v Centru sociálních služeb v Jind-
řichově Hradci besedu pro své členy pod ná-
zvem „Senioři v bezpečí i v dopravě“.  Besedy 
se zúčastnilo 56 posluchačů ve věku od 63 do 
89 let. I díky předsedkyni spolku Zdeňce Han-
zalové se podařilo zorganizovat zajímavou 
přednášku, která se seniorům, dle jejich vyjád-
ření, velmi líbila.
Součástí této besedy byla přednáška s preven-
tistkou a  tiskovou mluvčí PČR, ÚO J. Hradec 
por.  Hanou Millerovou a  krajským koordináto-

 � Preventivní beseda „Senioři v bezpečí i v dopravě“
rem Besipu Václavem Kovářem. Policistka poho-
vořila o bezpečnostní situaci i o vývoji krimina-
lity na Jindřichohradecku. Zdůraznila, že právě 
senioři se stávají čím dál tím více terčem zájmu 
podvodníků, zlodějů i násilníků.   Zmínila též no-
vé lživé legendy, pod kterými bývají senioři nej-
častěji podvedeni či okradeni.  
Senioři se aktivně zapojili do přednášky a rov-
něž pohovořili o svých zkušenostech a setká-
ních s nečestnými spoluobčany. Kladli zajíma-
vé dotazy a bylo vidět, že je přítomnost ženy 
v policejní uniformě těší. 

Krajský koordinátor Besipu Václav Kovář po-
drobně pohovořil o tom, jak se mají starší spo-
luobčané správně chovat v  silničním provo-
zu. Zejména se zaměřil na bezpečnost chodců 
a cyklistů v seniorském věku. Účastníky besedy 
rovněž obdaroval reflexními páskami a  taška-
mi opatřenými reflexními prvky.
Jelikož se beseda dříve narozeným spoluobča-
nům líbila, přislíbil krajský koordinátor Besipu 
Václav Kovář i preventistka Policie ČR, že se spo-
lečně za seniory v příštím roce opět vypraví.

Hana Millerová

27. února
Pokus o  pomoc muži se zakrváceným obliče-
jem spícím před domem 552 na sídlišti Vajgar 
nabral zcela jiný než původně zamýšlený zá-
měr. Opilec (27 let) se po  probuzení pokusil 
několikrát napadnout hlídku kolegů takovým 
způsobem, že skončil s pouty na obvodním od-
dělení Policie ČR, kde byla ověřena jeho totož-
nost a odkud byl dopraven k ošetření do místní 
nemocnice. Za tři dny, již v plné kondici, vysle-
chl verdikt za  přestupky proti veřejnému po-
řádku a proti občanskému soužití, to všechno 
dohromady s pokutou za dva tisíce korun.
28. února
Pět minut před půl jedenáctou večerní kontrolo-
vali kolegové Volkswagen Golf u Lišného Dvora. 
Jeho řidič nereagoval na výzvy k zastavení a před 
hlídkou ujížděl přes celou obec Buk. Nezastavi-
la ho ani výstražná světelná rampa ani zvukové 

 � Výpis z událostí

signály, a když z jeho Golfu začaly na polní cestě 
vedoucí k Matné odpadávat plastové díly, bylo 
jasné, že jeho šílená jízda nebude mít dlouhého 
trvání. A také neměla. Uprostřed polí totiž prora-
zil olejovou vanu a jeho pokus o útěk před stráž-
níky měl život jepičí. Zaklapla klepeta, a  muž 
(29 let) z  Velkého Ratmírova nadýchal 1,39 ‰. 
Putoval proto na služebnu obvodního oddělení 
Policie ČR, kam byl převezen přivolanými kolegy 
pro podezření ze spáchání trestného činu ohro-
žení pod vlivem návykové látky. 
29. února
Jen několik málo minut stačilo mladíkovi 
(18 let), kterého vyvrhly před půl jednou ranní 
divoké vody Paradise Clubu, aby v Komenské-
ho ulici porušil noční klid a napadl jak slovně, 
tak i fyzicky hosty proslaveného podniku. A vů-
bec mu nevadilo, že má za  zády hlídku stráž-
níků, kteří na nic nečekali a bouřliváka nekom-
promisně umravnili a odeslali k domovu. Tam 
si za  několik dnů převzal pokutový bloček 
na 1000 Kč za spáchané přestupky.
29. února
Bdělému oku obsluhy městského kamerové-
ho systému neunikl v  sobotu, čtyřicet minut 
po  půlnoci, potácející se majitel vozu BMW 

zaparkovaného na  náměstí Míru přímo před 
kamerovým bodem. Jeho pokusy o  usednu-
tí za  volant mu rozmluvila partnerka, a  tak 
na místo řidiče zasedl přivolaný náhradník, je-
hož volba nebyla právě nejšťastnější. Na Nábře-
ží Ladislava Stehny se hlídce strážníků přiznal 
k  požití několika „panáků“, a  když se pomysl-
ná rafička alkohol testeru zastavila na  hranici 
0,59 ‰, byl náhradní řidič předán do péče ko-
legů z obvodního oddělení Policie ČR. 
2. března
V pondělí, několik minut po půlnoci, přijal stráž-
ník vykonávající dozorčí službu telefonické ozná-
mení muže (61 let) o tom, že se chtěl oběsit, ale 
nepovedlo se mu to a „utrhl se“. Za několik mi-
nut nalezla hlídka strážníků v jedné z místností 
inkriminovaného domu na posteli sedícího mu-
že s oprátkou na krku a zbytkem provazu. V sou-
činnosti s hlídkou kolegů z obvodního odděle-
ní Policie ČR byla provedena dechová zkouška 
s výsledkem 2,45 ‰ v dechu nešťastníka, kte-
rý svůj nerozumný čin přiřknul rozchodu s part-
nerkou po dlouholetém vztahu. Přivolaný lékař 
po vyšetření rozhodl o převozu do příslušného 
zdravotnického zařízení. 

Petr Čermák

POLICIE ČR

MĚSTSKÁ POLICIE

Jarní počasí nás překvapilo nebývale brzy 
a nedočkaví motocyklisté vyrazili ze svých 
garáží. Za  uplynulé víkendy jsme mohli 
na všech pozemních komunikacích potká-

vat stovky nadšenců jednostopých strojů. 
Jízda na  ještě převážně chladné, a  pře-
devším znečištěné vozovce je však velmi 
nebezpečná! Na  mnoha místech je vel-
ké množství posypového materiálu, který 
může z hladkého povrchu vytvořit kluziš-
tě. Zaschlá posypová sůl vytváří společně 
s  popraskaným živičným povrchem do-
slova led a při náklonu motocyklu se ne-
dá již nikterak zareagovat. Většinou násle-
duje pád na tvrdý asfalt a zranění na sebe 
nenechá dlouho čekat. Při jízdě jednotli-
vých motocyklistů se může projevit i  je-

Prevence:

 �Motocyklisté a bezpečná jízda

jich nezkušenost po dlouhé zimě, risková-
ní a adrenalin.
Policisté doporučují po  delší zimní pře-
stávce zkontrolovat nejen technický stav 
motocyklů, ale předvídat také povrch na-
šich cest. Také automobilisté si musí zvyk-
nout na  zvýšený pohyb jednostopých vo-
zidel. Vzájemná ohleduplnost je na  místě, 
proto se navzájem respektujte a nevytvářej-
te svou jízdou nebezpečné situace.
Na území Jihočeského kraje již došlo k něko-
lika dopravním nehodám s účastí motocyk-
listy a následným zraněním.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým Od 16. 2. 2020 do 12. 3. 2020 nás opustili:

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

Jaroslav KADLEC Jindřichův Hradec 21. 3. 1935 16. 2. 2020
Anna PŘECHOVÁ Jindřichův Hradec 13. 7. 1935 16. 2. 2020
Miroslava MICHÁLKOVÁ Otín 30. 8. 1927 17. 2. 2020
Josef BÍLEK Nová Bystřice 23. 2. 1940 19. 2. 2020
Ivan ŠRÁMEK Hospříz 26. 11. 1968 20. 2. 2020
Josef KUČERA Lásenice 4. 3. 1933 20. 2. 2020
Marie ROSEČSKÁ Příbraz 14. 4. 1944 20. 2. 2020
Jaroslava KORANDOVÁ Malíkov nad Nežárkou 28. 1. 1943 21. 2. 2020
Pavel HRUBÝ Jindřichův Hradec 11. 6. 1954 21. 2. 2020
Vlasta NOVÁKOVÁ Lomnice nad Lužnicí 18. 6. 1927 21. 2. 2020
Marie MALÁ Lomnice nad Lužnicí 13. 12. 1936 22. 2. 2020
Marie ZAHRADSKÁ Nová Bystřice 23. 1. 1945 22. 2. 2020
Bohumír ZICH Radouňka 15. 6. 1942 22. 2. 2020
Libuše BOČÁNKOVÁ Jindřichův Hradec 2. 5. 1957 25. 2. 2020
Marie HRYZÁKOVÁ Kamenný Malíkov 26. 1. 1933 25. 2. 2020
Mária NOVÁKOVÁ Příbraz 13. 5. 1936 25. 2. 2020

František MÁCHA Jindřichův Hradec 4. 1. 1927 28. 2. 2020
Marie PÍSAŘOVÁ Jindřichův Hradec 6. 12. 1929 28. 2. 2020
Jaroslav KRŮŠEK Příbraz 24. 1. 1942 1. 3. 2020
Marie SCHMEISTEROVÁ Jindřichův Hradec 4. 5. 1931 2. 3. 2020
Ladislav ADAMEC Březina 25. 10. 1971 3. 3. 2020
Herbert MISCHNIK Jindřichův Hradec 17. 9. 1943 3. 3. 2020
Jaroslav NOVOTNÝ Velký Ratmírov 17. 1. 1948 6. 3. 2020
Jaroslav MAŠKA Číměř 7. 11. 1943 6. 3. 2020
Bohumír BUREŠ Chlum u Třeboně 20. 9. 1939 7. 3. 2020
Jiří ADAMEC Jindřichův Hradec 11. 12. 1957 9. 3. 2020
Jana MUCHOVÁ Kunžak 18. 3. 1951 9. 3. 2020
Josef CICHRA Jindřichův Hradec 19. 12. 1934 10. 3. 2020
Marcela KONEČNÁ Jindřichův Hradec 18. 11. 1954 10. 3. 2020
Jaroslav VLACH Jarošov nad Nežárkou 9. 1. 1940 10. 3. 2020
Jiří BLÁHA Dolní Pěna 11. 9. 1953 11. 3. 2020
Ing. Oldřich VESELÝ Jindřichův Hradec 13. 3. 1948 12. 3. 2020

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

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

V pátek 6. března se v jindřichohradeckém Muzeu fotografie a moderních obrazových médií konalo další vítání občánků. Přivítány byly tyto děti: Baran Viliam, 
Holub Jan, Bergerová Sofie, Buštová Rozálie, Dvořáčková Klára, Dvořáková Adéla, Holická Sofie, Hurbišová Lucie, Irschiková Eliška, Janáková Kristýna, Kanděro-
vá Jenovéfa, Koranda David Jan, Kořínková Mia. Ve druhé skupině byly přivítány tyto děti: Pažitka Jindřich, Muzikář Jan, Perevoščikova Dora, Plucarová Kristýna, 
Ryšavý Tobiáš, Smejkalová Liliana, Vašková Sofie.

Text a foto: Petr Kolář 

 � Přivítali jsme nové občánky
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návají se ani s duchem českého člověka, a že 
časem, až ukáže se jejich neuskutečnitelnost, 
přikloní se všichni k zásadám reálného sociál-
ně reformního demokratismu. 

Stavební a bytové družstvo Domov
konalo v neděli 28. března svoji první řádnou 
valnou hromadu… Na  pozemku od  sl.  obce 
Jindř. Hradecké získaném postaveny budou 
ještě tohoto roku dva činžovní domy s 10 byty, 

nájemné z bytů těch bude stejné jako v jiných 
domech zdejších. V další akci jest stavba dal-
ších čtyř domů činžovních a dvou dvojdomků 
rodinných, asi 22-24 byty.

9. dubna 1920
Pojmenovati nebo nepojmenovati?
Anketa pro pojmenování středoškolského 
ústavu jest zajisté zvláštností. Jeli však již za-
hájena, dovoluji si jako bývalý žák hradecké-
ho gymnasia svůj úsudek o  věci pronésti… 
Na novou budovu bych dal ideální nápis „Díl-
na lidskosti a  dům lásky“, ideální, ale nebez-

pečný, aby nebyl znesvěcen. Podobně na-
hlížím na  použití jména věhlasných mužů… 
Dle mého názoru střední škola nepotřebu-
je zvláštního pojmenování; suchým názvem 
„Českoslovanské vyšší gymnasium“ vyhneme 
se každému nedopatření. Petr Faster.

2. dubna 1920
Divadlo Amálka
Dne 26. března zahrály dívky měšť. škol v di-
vadle na  Střelnici R. Pohorské tříaktový ob-
raz ze života „Amálka“. Toho večera i divák na-
mlsaný výkony vyškolených herců zapomínal, 
že účinkující před několika ještě hodinami se-

děly ve školních lavicích a s údivem sledoval 
jejich oduševnělou hru. Představitelka titulní 
úlohy, Mařenka Landfrasová, roste od výkonu 
k  výkonu… Domovnice Fr. Lutovská si svým 
jedinečným humorem získala rázem pozor-
nosti celého auditoria. Ovládala tak jistě brá-
nici posluchačstva, nepostrádajíc při tom roz-
šafnosti pravé ženy z lidu.

Schůze Dr. Rašína
na  3. zámeckém nádvoří konaná 28. března 
odpoledne přivábila posluchačů přes 2  000, 
v převážné většině přívrženců čsl. národní de-
mokracie, menší počet byl příslušníků stran 
socialistických… Byv nadšeným potleskem 
uvítán rozvinul v krásné hluboce promyšlené 

a nejvýše působivé řeči p. Dr. Rašín známé své 
myšlenky o idealismu národním, o finančních 
a  hospodářských problémech našeho státu, 
jichž řešení vidí pouze v usilovné práci všech 
a  všeobecném šetření… Vykládá, že zásady 
marxistické jsou původu německého, nesrov-

V  dubnu roku 1920 se konaly první volby do  Národního shromáždění Československé republiky. Od  února 
1920 bylo v ústavě zakotveno, že ženy jsou politicky, sociálně a kulturně postaveny na úroveň mužům a nále-
ží jim volební právo, a tak se jednalo o první volby do poslanecké sněmovny a senátu, ve kterých mohly ženy 
volit. Značná pozornost byla věnována v mladé republice předvolební kampani. V jejím rámci navštívil Jindři-

chův Hradec například první československý ministr financí a funkcionář Československé národní demokracie dr. Alois Rašín, jenž na zámeckém 
nádvoří představil 2 000 účastníků své ideje a plány. Ve volbách 18. dubna 1920 získal poslanecké křeslo v Národním shromáždění. Volby do se-
nátu se konaly o týden později.

POHLEDY DO HISTORIE

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

K volbám do poslanecké sněmovny
pro 9. volební kraj vydáno celkem 14 kandi-
dátních listin. Mandátů k obsazení jest celkem 
13, naproti tomu 14 stran jmenuje své kandi-
dáty, jichž je 126. Župa Českobudějovická tvo-
ří pro nast. volby IX. Volební kraj. Voleno bude 
13 poslanců, z  nichž obdrží 9 mandátů Če-
ši a 4 Němci. Župa čítá okolo 556 000 obyva-
tel. Voličů zapsáno jest 314 000. Připadá tedy 
na 24 voličů jeden poslanec.

23. dubna 1920
Volby
Výsledek volby v  župě českobudějovické: ode-
vzdáno celkem 277  796 hlasů. Volilo se 13 po-
slanců, volební číslo 21 368, neobsazeno 5 man-

dátů… Jest po prvních volbách, ustaly konečně 
ty štvanice a  zápasy, jež sváděny byly ne vždy 
v slušné formě – mezi závodícími stranami a bylo 
by nyní už na čase zrak obrátiti také k budoucnu. 
----------------------------------------------------------
Ohlas od Nežárky a další regionální tituly může-
te studovat v knihovně jindřichohradeckého mu-
zea ve  Štítného ulici 124/I v  pondělí a  ve  středu 
od 12.30 do 15.30 hodin. Na webu Muzea Jind-
řichohradecka je v záložce Knihovna opět pří-
stupna Digitální knihovna Kramerius.

Štěpánka Běhalová
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

14. dubna bude v  Muzeu Jindřichohradec-
ka v  prostorách křížové chodby bývalého 
minoritského kláštera ve  Štítného ulici slav-
nostně zahájena výstava výtvarných pra-
cí studentů Akademie umění III. věku při 
ZUŠ v  Jindřichově Hradci. Možnost vzdě-
lávat se v  postproduktivním věku v  umělec-
kých oborech se zájemcům otevřela v  říjnu 
roku 2018. Zájem o studium všech čtyř oborů 
je velký. Studenti Akademie a jejich pedago-
gové spojili síly při přípravě vernisáže, která 

 � Základní umělecká škola zve v dubnu na výstavu a koncert
díky tomu bude provázena hudebním i  ta-
nečním vystoupením a představí se i studenti 
literárně–dramatického oboru.
Výstava výtvarných prací potrvá do 30. dub-
na letošního roku.
24. dubna se v prostorách Fakulty manage-
mentu VŠE v  Jindřichově Hradci uskuteční 
tradiční jarní koncert S(w)inging Saxopho-
nes, big bandu fungujícího již řadu let na ZUŠ 
pod vedením Josefa Stráníka. Posluchači se 
mohou těšit na známé melodie, ale zazní také 

spousta novinek, ve kterých se představí i pě-
večtí nováčci. Koncert začíná v 17.00 hodin 
a vstupné je dobrovolné.
Na obě akce srdečně zveme a těšíme se na set- 
kání.
S ohledem na nejistou situaci ohledně ší-
ření koronavirové infekce sledujte inter-
netové stránky: www.zus-jhradec.cz, kde 
budou zveřejněny aktuální informace.

Hana Stráníková

V  Jindřichově Hradci probíhá ojedinělý pro-
jekt, který připravily středoškolské studentky 
v rámci své stáže v Akade-
mii věd ČR. K 1. dubnu le-
tošního roku byla vyhlá-
šena umělecká soutěž 
s  názvem „Sopkománie 
2020“, do  které se mů-
že zapojit úplně každý, děti i  dospělí. Ak-
ce probíhá pod záštitou Geofyzikálního ústa-
vu AV ČR.

 � Sopkománie 2020, aneb soutěž spojující vědu a umění
Tématem výtvarné soutěže se stala sopečná 
činnost. Pokud rádi tvoříte a zároveň vás vždy 
zajímala nebezpečná krása sopek, namalujte 
obraz a zašlete jej do soutěže. A co velikost? 
Technika? Kategorie? To vše a  mnohem více 
se dozvíte na webu: www.ig.cas.cz/sopkoma-
nie nebo na instagramovém účtu „sopkoma-
nie“. Tam proběhne hlasování a vybrání vítě-
zů veřejností! Nejlepší díla budou vystavena 
ve  Hvězdárně a  planetáriu prof.  Františka 
Nušla v Jindřichově Hradci. 

Výbor spolku touto cestou sděluje svým členům 
a hostům, že přednáška Mgr. Vladislava Buria-
na „Nejstarší dějiny města“ plánovaná na pon-
dělí 20. dubna 2020 bude vzhledem k současné si-

 � Spolek přátelé starého Jindřichova Hradce posouvá termíny dvou akcí
tuaci přeložena na podzimní termín, který bude 
včas upřesněn. Zájezd do Rakouska, který se měl 
uskutečnit 18. dubna 2020, je přeložen na  so-
botu 5. září 2020. Vstupenky na zájezd zůstávají 

v platnosti. V případě potřeby vrácení vstupenky 
nebo dotazů se obraťte na Pavlu Míchalovou (tel. 
č.: 728 976 004). Děkujeme za pochopení.

Jiří Langer

Vaše výtvory zašlete vyfocené na email: sop-
komanie@gmail.com nejpozději do  31. květ-
na letošního roku. Zapojením do  soutěže 
souhlasí účastník se zpracováním osobních 
údajů. 
S ohledem na nejistou situaci ohledně ší-
ření koronavirové infekce sledujte uvede-
né webové stránky, kde najdete aktuální 
informace. 

Miroslava Macháčková
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Motto: „Nevědět určité věci je velkou součás-
tí moudrosti.“                                      (Hugo Grotius)

S trochou rozpaků sedím nad dnešním článkem 
a  kladu si otázku, co je nyní důležité napsat. 
Právě mi volali ze špitálu, že zítra nenastupu-
ji na plánovanou operaci. Budou řešit jen hod-
ně akutní případy. Nepotěšilo. Nemocné koleno 
bolí a nejspíš bude bolet ještě dlouho. Nicméně, 
moc přeji zdravotníkům, aby současnou situaci 
zvládali beze ztrát na vlastním zdraví a životě. 
Oni jsou nyní v  největším tlaku. A  my všichni, 
kteří známe souvislosti jen povrchně, nechť se 
rozhodujeme moudře o každém našem kroku. 
Ať neohrozíme sebe, ani nikoho jiného.
Nedá mi to, abych nenapsala pár slov o 17. be-
nefičním plese. Termín jsme plánovali skoro rok 
dopředu. Obvykle plesáme někdy po svátku sv. 
Josefa, tedy v  druhé půlce března. Tentokrát 
nebyl tento termín volný. Se všemi aktéry jsme 
se shodli na termínu 6. března.  A ejhle! O pár 
dní později bychom si už společně nezatanči-
li. Jenom každý doma sám. V hodině dvanác-
té jsme děkovali dobrovolníkům i donátorům, 
radovali se ze společného setkání, tancovali 
s berlemi, na podpatcích i na kolečkách, tleska-
li šikovným dětem z Fitka Eden i Správné pětce, 
dražili, povídali, děkovali skvělé kapele LUCKY, 
losovali tombolu. A domů šli radostní a spoko-
jení. Tolik endorfinů za  jediný večer! Doufám, 
že posílily imunitu všech zúčastněných. Nyní 
víme, že silnou imunitu všichni hodně potřebu-
jeme. Za ten nádherný večer patří dík opravdu 
všem, kdo se na něm podíleli, včetně rady měs-
ta, která udělila slevu na pronájmu sálu, včetně 
OSA, která poskytla bezúplatnou licenci. Nád-
herný výtěžek plesu činil 74 500 Kč. Pravděpo-
dobně to bude na  delší dobu poslední větší 
společná benefice. A budeme se hodně mod-
lit, abychom se za rok všichni v pořádku setkali.
A  co nyní? Krizový plán. Spousta opatření 
k  udržení bezpečí pro celou komunitu. A  my, 
kteří chodíme do práce, se jdeme učit šít rouš-
ky. To je asi nyní to nejdůležitější. Aby ti, kdo 
jsou v neustálém tlaku kontaktů, byli alespoň 
trochu ochráněni. Certifikát asi nestihneme 
zařídit. Ale bavlněné roušky můžeme vyvařit 
a vyžehlit. Asi nebude čas na dlouhou admini-
strativu. Přeji vám všem, abyste se ničeho ne-
báli, měli rádi své rodiny, kolegy, přátele. A aby-
chom se časem potkali někde v hospůdce při 
dobrém moku s vědomím, že postní doba byla 
velice náročná, ale Vzkříšení je v každém z nás!

Drahomíra Blažková

 �Nevědět či vědět?

Skvělé předtančení dětí z Fitka Eden.

Správná Pětka byla opět vynikající.

Éterická Amálka krásně fotila i tančila.
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Letos se oslava Mezinárodního dne žen, kte-
rou pořádá Jindřichohradecké sdružení so-
ciálních aktivit, konala 5. března v Kulturním 
domě Střelnice. Danuše Kubáková přivítala 
všechny přítomné a  také hosty, mezi který-
mi byli starosta města Stanislav Mrvka, radní 
Bohumil Komínek, za  odbor sociálních věcí 
Monika Emrová a Aneta Mitasová, ředitelka 
SZŠ Běla Picková a za Obec baráčníků Kuni-
fer její rychtář Josef Šprincl.
Nejprve nás pozdravil pan starosta, který 
zmínil, že v  tento svátek se sluší poděkovat 
všem ženám za to, co dělají pro rodinu i pro 
společnost. Jménem svým i  jménem vede-
ní města poděkoval všem ženám i  členkám 
sdružení za to, co stále pro veřejnost připra-
vují. Všem popřál pevné zdraví, spokojenost 
a krásné zážitky z vystoupení.
Nejprve vystoupilo 25 dětí ze 3. mateřské 
školy. Již před 37 lety byl zásluhou paní uči-
telky Malé založen soubor „Koťata“. Předsta-
vil se nám skladbou „Žabí koncert“, kterou 
nacvičily paní učitelky Koubová a Cimrhanz- 
lová. Žabičky a vodníci sklidili velký potlesk.
Celé jeviště pak zaplnilo 45 dětí z pěveckého 
kroužku 5. ZŠ, tvořeného dětmi z 1. a 2. tříd. 
Paní učitelky Němcová a  Prágrová nacvičily 
se svými svěřenci hezké pásmo písní, které 
děti zazpívaly za doprovodu klavíru.
Nám již známé vedoucí souboru z Centra so-
ciálních služeb paní Prajznerová a Holubová 
nacvičily s klienty také moc hezké vystoupe-
ní. Na  sále se objevila desítka vystupujících 
s  pásmem „Správná parta“. Kovbojové nám 
zatančili při písni „Mám fůru času“.
Jako poslední nás potěšilo vystoupení 
25 dětí z  Aerobik Teamu Lena, který vedou 
a  skladby připravují Lenka Průchová a  Mar-
tina Průchová. Nejprve se nám představily 
„Fitnesky“, dále následovala skladba „Na plá-
ži“, poté byla předvedena exhibice sportov-
ního aerobiku. Rozloučily se s námi skladbou 
„Berušky“.

 � Jindřichohradecké ženy dostaly ke svému svátku kulturní odpoledne na Střelnici 
Předsedkyně pořádajícího sdružení Zdeňka 
Hanzalová obdarovala všechny vedoucí jed-
notlivých souborů kytičkou a účinkující drob-
nými sladkostmi. Všem účinkujícím, stejně 

jako jejich trpělivým vědoucím, patří velké 
poděkování za  zpříjemnění čtvrtečního od-
poledne.

Dáňa Šprinclová, foto: Petr Kolář
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CHCETE NÁS?
Bady
kříženec NO, pes, cca 5 let, kastrovaný 
Bady je krásný velký pes, na první dojem 
budí respekt svou velikostí, ale jinak je to 
miláček a velice hodný pes. Ovládá někte-
ré základní povely, na vodítku chodí hez-
ky. Je zvyklý žít venku, má rád procházky, 
vodu, aportování klacků. S ostatními pejsky vychází zpravidla dobře. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Žeryk
kříženec jezevčíka, pes, 11 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi aktiv-
ní. Má rád společnost lidí. S fenkami i pej-
sky vychází na procházce dobře (musí se 
s nimi nejprve seznámit), ale v novém do-
mově by měl být jedináčkem. Doma si hlí-
dá místo, hračky, jídlo a dokáže se ohradit i proti feně. Do svých 8 let žil 
jen venku, nyní je již 3 roky zvyklý doma. Na procházkách je nutné ho 
vodit na vodítku, jelikož má silný lovecký pud, a tak, když chytne stopu, 
nic jiného ho nezajímá. Není vhodný ke slepicím či kočkám.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149

Lapina
kočka, 2–3 roky, kastrovaná
Lapina byla zprvu velice nekontaktní, po-
malu se nám s  ní podařilo navázat  kon-
takt, ale stále je velice obezřetná a  o  li-
di nestojí. Nicméně, když ji potřebujeme 
chytnout, nechá se a  zvládla i  jakoukoli 
manipulaci u zvěrolékaře (vyšetření sonem, odběr krve, podávání lé-
ků do tlamičky). Záchod používá předpisově a v jídle také není vybíra-
vá. S ostatními kočkami vychází dobře.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Gaga
kočka, cca 8 let, kastrovaná
Gaga byla ze začátku trochu plachá, ale 
nyní, když si na  člověka zvykne, ráda se 
pomazlí i zavrní. Vzhledem k tomu, že ni-
kdo dlouhodobě neřešil její zdravotní po-
tíže, trápí ji dýchací problémy, které zřej-
mě nikdy úplně nevymizí.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec) 

Kulička
kočka, nar. jaro 2019, kastrovaná
Koťátka se narodila potulné kočičce (kast-
race v plánu), o kterou se začali starat dva 
staří lidé. Kulička je čistotná, bez problé-
mů používá záchod, ráda se mazlí, vrní. Je 
to veselá, hravá a milá kočička.
Kontakt pro zájemce - 723 485 784 (Studená, okr. J. Hradec)

Kuky
kočka, nar. jaro 2019, kastrovaná
Kuky je čistotná, ihned pochopila, jak 
se používá kočičí záchod. Hlazení jí dělá 
dobře, ale zatím si pro něj sama nepřijde, 
možná je to tím, že jsme jí museli podávat 
léky na průjem, což se jí moc nelíbilo, a tu-
díž je trochu opatrná. Je ale velice spokojená, pokud ji někdo podrbe 
či pohladí. Je to milá, hravá a nenáročná kočička.
Kontakt pro zájemce - 723 485 784 (Studená, okr. J. Hradec)

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

V nedaleké dolnorakouské partnerské obci Brand-Nagelberg začína-
jí s novým hudebním uskupením. Dechová hudba s názvem Trach-
tenkapelle Brand zakládá nové hudební těleso, orchestr mladých 
(Jugendorchester). Dosud mezi sebou mají 12 žáků hudební školy. 
Kapela by mezi sebe ráda přivítala zájemce, a to muzikanty ze Such- 
dola a  okolí. Nabídka by mohla zajímat zejména žáky hudebních 
škol. Máme místo pro všechny. Začátečníci mohou hrát s orchestrem 
mladých. Všichni mohou také hrát v kapele (Trachtenkapelle). Vítáni 
jsou hráči různých nástrojů od  bicích, přes klarinet, příčnou flétnu, 
pozoun, saxofon, tubu, baskřídlovku, horny, trubku atd. 
Veřejná zkouška se bude konat 19. dubna od 15.00 do 17.00 ho-
din v muzikantské klubovně Brandu (NÖ). 
Těšíme se na vás!
S  ohledem na  nejistou situaci ohledně šíření koronavirové in-
fekce doporučujeme ověřit platnost konání akce u  pořadatelů 
na níže uvedených kontaktech.

Kontakt:
Jürgen Uitz – kapelník Trachtenkapelle Brand
Adresa: 3873 Brand 102
Telefon: +43 (0)664/5378730
E-Mail: office@tk-brand.at

Jürgen Uitz

 �Nabídka z partnerské obce pro muzikanty

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů ve spolupráci s  Jiho-
českou hospodářskou komorou a  Krajskou pobočkou Úřadu práce 
České republiky pořádají ve čtvrtek 23. dubna na půdě Fakulty ma-
nagementu VŠE Praha v Jindřichově Hradci (Jarošovská 1117/II) Ve-
letrh práce. V  jeden den, na  jednom místě budou zájemcům v čase 
8.30–13.00 hodin prezentovány desítky pracovních nabídek v oblasti 
strojírenství, IT, stavebnictví, cestovního ruchu, dopravy, administrativy 
či služeb. Přijďte se nezávazně a zdarma informovat o přehledné nabíd-
ce pracovních příležitostí. Více informací získáte na: www.veletrhy-pra-
ce.cz, popř. na tel. č.: 608 572 262 (Milada Petrů).
Veletrh práce se koná v rámci projektu FlexiSTART do práce.
S ohledem na nejistou situaci ohledně šíření koronavirové infekce 
sledujte výše uvedené kontakty pro zjištění aktuální situace.

Milada Petrů 

 � Co když ve firmách hledají právě vás?

S příchodem jara zve spolek Hamerský potok z.s. na vycházku do Jind-
řišského údolí. Tentokrát ji zaměříme botanicky, průvodcem nám bude 
Mgr. Andrea Kučerová Ph.D. z Botanického ústavu AV ČR v Třeboni. Jin-
dřišské údolí je zajímavé svými suťovými lesy. V dubnu nás zde mohou 
zaujmout hájové druhy, které vykvétají před vyrašením listí, jako hrachor 
jarní, plicník, jaterník podléška atp.
Vycházka se uskuteční v sobotu 25. dubna. 
Sraz zájemců bude v  10.00 hodin v  Blaže-
jově u lávky přes Hamerský potok. Na místo 
se lze dopravit za pomocí JHMD, vlak z Jind- 
řichova Hradce do Blažejova odjíždí v 9.23 ho-
din (příjezd do Blažejova v 9.42 hodin). Spo-
lečně projdeme údolím do  Jindřiše, odkud 
každé dvě hodiny jede vlak zpět. Tempo po-
chodu bude spíše pomalé, botanické.
S  ohledem na  nejistou situaci ohledně šíření koronavirové infek-
ce sledujte naše stránky: www.hamerskypotok.cz pro případ, že by 
vycházka musela být z nějakého důvodu zrušena. Rovněž v případě 
hustého deště se vycházka nekoná.

Jana Dvořáková

 � Botanická vycházka Jindřišským údolím
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KULTURNÍ SERVIS

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
s ohledem na šíření koronavirové infekce vyhlá-
sila vláda v České republice do odvolání nouzo-
vý stav. Zakázala s účinností ode dne 13. března 
od  6.00 hodin pořádání divadelních, hudeb-
ních, filmových a dalších uměleckých předsta-
vení, sportovních, kulturních, náboženských, 
spolkových, tanečních, tradičních a jim podob-
ných akcí a jiných shromáždění, výstav, slavnos-
tí, poutí, přehlídek, ochutnávek, trhů a veletrhů, 
vzdělávacích akcí, a to jak veřejných, tak soukro-
mých, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. 
Od  16. března pak Vláda ČR toto opatření 
ještě zpřísnila a zakázala volný pohyb osob, 
a to minimálně do 1. dubna 2020. 
Vládní opatření se samozřejmě dotklo i kultur-
ních, vzdělávacích a  společenských organizací 

 � Kontakty na pořadatele kulturních akcí v Jindřichově Hradci
a institucí v Jindřichově Hradci, jejichž příspěvky 
jste zvyklí číst v rámci této rubriky. Redakce Jin-
dřichohradeckého zpravodaje reaguje na nasta-
lou situaci zveřejněním kontaktů na pořadatele 
kulturních počinů, kteří na stránkách našeho pe-
riodika pravidelně prezentují pozvánky na  své 
akce a kteří vám v případě potřeby poskytnou 
aktuální informace o svém programu.

Kulturní dům Střelnice
Tel. č.: 384 497 473 nebo 384 497 475
Webové stránky: www.kultura.jh.cz

Vzdělávací a kulturní centrum 
Jindřichův Hradec, p. o.
(Hvězdárna a  planetárium prof.  Františka 
Nušla, Muzeum fotografie a moderních obra-

zových médií, Dům gobelínů)
Tel. č.: 384 370 772
Webové stránky: www.vkcjh.cz

Výstavní dům Stará radnice
Tel. č.: 702 148 770
Webové stránky: www.stararadnice.jh.cz

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec
Tel. č.: 384 321 279
Webové stránky: 
www.zamek-jindrichuvhradec.cz

Muzeum Jindřichohradecka
Tel. č.: 384 363 661
Webové stránky: www.mjh.cz

Redakční rada JH zpravodaje

Kulturní dům Střelnice je na základě vyhlášeného nouzového stavu od 13. března 2020 uzavřen a všechny kulturní akce, včetně filmo-
vých představení, jsou zrušeny. V případě dotazů volejte na tel. č.: 384 497 473. Děkujeme za pochopení.

Jiří Kubát

 � Kulturní dům Střelnice informuje

Máme neradostnou, ale vzhledem k  součas-
ným událostem očekávatelnou zprávu. V ná-
vaznosti na nařízení ministerstva zdravotnic-
tví po  jednání Bezpečnostní rady státu byl 
Národní památkový ústav nucen až do  od-
volání odložit zahájení hlavní návštěvnic-
ké sezóny jím spravovaných památek na ne-

 � Zámek v Jindřichově Hradci své brány veřejnosti prozatím neotevře
určito. Naše současné vyhlídky naznačují, že 
budeme snad moci první letošní návštěvníky 
přivítat na  přelomu května a  června (psáno 
20. března 2020). Bližší informace jsou a  bu-
dou dále uváděny na našich webových strán-
kách: www.zamekjindrichuvhradec.cz. Přej- 
me si však především společně ze všech sil, 

aby se nepříjemné virové onemocnění, které 
dnes není potřeba jmenovat, podařilo v brz-
ké době co nejúspěšněji zvládnout, abychom 
se mohli beze strachu těšit i na tak obyčejné 
a samozřejmé věci, jako je otevření zámku.

Tomáš Krajník
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I  přes nepříznivé sněhové podmínky se usku-
tečnil 2. ročník lyžařských závodů žáků základ-
ních škol o putovní pohár. Žáci základních škol 
z Jindřichova Hradce a Deštné poměřili v pátek 
6. března své síly v  obřím slalomu dlouhém 

 � Lyžařské závody žáků základních škol

SPORT

Členové jindřichohradeckého klubu Ka-
rate Okinawa Goju Ryu Dojo se zúčastnili 
dalších závodů, z nich si přivezli celou řadu 
medailí. Postaral se o ně nejúspěšnější člen 
klubu Vít Masař i úplní nováčci.
V Brně se konalo 1. kolo Národního poháru Goju 
ryu, kterého se zúčastnilo 133 závodníků z 19 klu-
bů a proběhlo 228 startů. Akce se zúčastnil i člen 
Karate J. Hradec OGRD Vít Masař, jenž nastou-

 �Dvakrát zlatý Masař, medaile přivezli i nejmladší karatisté OGRD
pil v kategoriích Kata junioři a v Kata muži 16+. 
V  obou nenašel přemožitele, potvrdil vysokou 
výkonnost a domů si přivezl dvě zlaté medaile.
Další členové OGRD se poté zúčastnili 1. kola Ligy 
talentů JČSKe a Kid Cupu. Akce se konala v čes-
kobudějovické sportovní hale, kde pořádající 
Fight Club připravil čtyři tatami, na nichž zápo-
lilo na 150 dětí ve věku od 6 do 13 let. Jindřicho-
hradecký klub pod vedením šéftrenéra a hlavní-

ho instruktora Jaroslava Valenty na soutěž vyslal 
12 nováčků, kteří ještě nikdy nesoutěžili.
„Již delší dobu tvrdě pracujeme na  nové generaci 
našich závodníků, kteří by měli doplnit naše zkuše-
nější členy a posílit tak náš závodní tým. Na tuto sou-
těž jsme po půlroční přípravě poslali na zkušenou tu-
cet dětí ve věku od 8 do 13 let. Mile náš svými výkony 
překvapily a vybojovaly celkem třináct medailí, z to-
ho tři zlaté. Na jejich výkonech bylo vidět, že se na je-
jich přípravě kromě mě podílí také náš nejúspěšnější 
karatista Vít Masař, který je pro mnohé velkým spor-
tovním vzorem,“ uvedl šéf Karate J. Hradec Okina-
wa Goju Ryu Dojo Jaroslav Valenta.
Výsledky:
Žáci 8—9 let bílé pásy
Kata: 1. Ondřej Uxa
Žáci 10—11 let žluté pásy
Kata: 2. Filip Malý, 3. Ondřej Šafrat, 3. Matyáš Popov
Žákyně 10—11let žluté pásy
Kata: 1.  Lucie Pavlíková, 3.  Emma Linhartová, 
3. Lucie Němcová
Kumite WKF do  40Kg: 1.  Emma Linhartová, 
3. Lucie Němcová
Kumite Ipon Shobu: 3. Lucie Němcová
Žákyně 12—13let žluté pásy
Kata: 3. Adéla Kolerová
Kumite WKF do 45Kg: 3. Adéla Kolerová
Kumite Ipon Shobu: 3. Adéla Kolerová

Zdeněk Prager

350 m na  sjezdovce Hradiště u  Nové Bystřice. 
Ve  třech kategoriích 3.–5. ročník, 6.–7. ročník 
a 8.–9. ročník reprezentovali svoji školu vždy dvě 
dívky a dva chlapci. Nejúspěšnější školou celých 
závodů se stala a putovní pohár získala Základní 

škola Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746 (3. ZŠ). 
Cenné medaile a  diplomy získali z  rukou mís-
tostarosty Jindřichova Hradce Radima Staňka 
i první tři jednotlivci z každé kategorie. 

Text a foto: Nikola Tajmlová
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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: V BÝVALÉM KLÁŠTEŘE MINORITŮ VE ŠTÍTNÉHO ULICI
Výherkyní se stává: Terezie Dvořáková z Mnichu. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje

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

S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ SITUACI OHLEDNĚ ŠÍŘENÍ KORONAVIROVÉ INFEKCE 
BYLA PRO DUBNOVÉ VYDÁNÍ JH ZPRAVODAJE STANOVENA TATO DISTRIBUČNÍ MÍSTA: 

Informační středisko v Panské ulici, Novinový stánek v Jarošovské ulici (p. Šlechta) a Čerpací stanice FRUKOIL. Děkujeme za pochopení. 

Redakční rada si vyhrazuje právo 
na zkrácení zaslaných příspěvků. 
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o. J. Hradec
Registrační značka: MK ČR E 11680
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NA MÍSTĚ KOSTELA SV. JAKUBA
STÁVAL KDYSI STARŠÍ KOSTELÍK,
KTERÝ BYL V ROCE 1793 ZRUŠEN 
A BUDOVA SLOUŽILA VOJENSKÉ

POSÁDCE JAKO SKLADIŠTĚ
STŘELNÉHO PRACHU. 

V ROCE 1856 BYL ZBOURÁN 
A V ROCE 1860 POSTAVEN NOVÝ 

V NOVOGOTICKÉM STYLU.

STOČIT
JMÉNO
ZNÁMÉ
LVICE

SPOJOVACÍ
SOUČÁSTKA

PRVNÍ
BAREVNÝ
INDICKÝ

FILM

METR ČAS
BARVA

NA
VAJÍČKA

OPERATÉR KOST
(ANATOM.)

OZN.
PRO VOLT

ŽENSKÝ
ZPĚVNÍ
HLAS

ŘÍM. ČÍSL.
51

PENÍZE
VLOŽENÉ
DO HRY

2. ČÁST 
TAJENKY

CHEM. ZN.
BORU

ÚDAJE

BUDOVA NA
ROZEMÍLÁNÍ

OBILÍ

ZVEDÁK

OVCE
(ZOOLOG.)

BABIČKA
(NĚM.)

MOŘSKÉ
PLÁŽE

UMĚNÍ

3. ČÁST 
TAJENKY

ČÁST
ÚST 100 m2 NÁVŠTĚVNÍK

ODVĚTVÍ

ROSTLINA
KRVAVEC

STARÁ
SOLMIZ.
SLABIKA

POPĚVEK

JENŽ (KNIŽ.)

FILIPÍNSKÁ
SOPKA

PAPOUŠEK

ZNAČKA
VYSAVAČŮ

PODOBA

TEMNOTA

VYCPÁV-
KOVÝ

MATERIÁL

DRAMATURG
ČT (ALEŠ)

ČERNÝ
ZPĚV. PTÁK

ARM. TĚLO-
VÝCH. KLUB

PŘÍSTR. NA 
ZJIŠŤ. TRHLIN

OBĚŤ
BOHŮM
(ZAST.)

MOUČKA
Z KURKUMY

ZÁVĚR

KUS LEDU

RUSKÝ
SOUHLAS

STAVEBNÍ
LEPENKA

JM. HERCE
PACINA

SPOLE-
ČENSKÉ

HRY

DECITUNA

TKANÍM
VPRAVIT

SILNĚJŠÍ
TYČ

PES (ANGL.)

ÚZKÝ
ZÁHON

SOUHLAS

INIC. SPIS.
POLÁČKA

LITR

HRÁZ
(ANGL.)

CHEM. ZN.
KYSLÍKU

LEDOVCOVÝ
KOTEL

DŮLEŽITÉ
OSOBY

ZNAČKA
DOUTNÍKŮ

CHUŤ

CHUCHVALEC

ŽENA

ŠPÁDOVÁ
KARTA

HEYERDAH-
LŮV VOR

PROSTRAN-
STVÍ

U DOMU

LÁHEVNÍ-
KOVITÁ 

ROSTLINA

KOV. ODPAD

HORA
ORLICKÉHO
PODHŮŘÍ

V HUDBĚ
PIANISSIMO

VELCÍ LICHO-
KOPYTNÍCI

MONGOLSKÝ
PASTEVEC

ŘÍM. ČÍSL.
500

EGYPTSKÁ
ŘEKA

HLEMÝŽĎ

ČÁST
ČTVERYLKY

MOŘSKÁ
ZÁTOKA

LÁZEŇ
(NĚM.)

DIVADELNÍ
HRA

NÁZEV
HLÁSKY (X)

EVROPSKÝ
PARLAMENT

JM. ZPĚVÁKA
CLAPTONA

ANGLICKÁ
PŘEDLOŽKA

NIŽŠÍ
ŠLECHTICI

SPZ
MOSTU NÁPOVĚDA: 

OVIS, ŽERTVA, DOG,
ERIC, AT, ETÉ, BAD, OREB,

OS, INKAR, DAM

CHEM. ZN.
SÍRY

NEJMENŠÍ
ČÁST

HMOTY

VÝCHOD

LIDOVÝ
TANEC

CHEM. ZN.
FOSFORU

1. ČÁST 
TAJENKY

OZN. ČASU
(SEKUNDA)
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   5. 5.  INDY STIVÍN – KONCERT 
   7. 5.  LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD MĚSTEM S OHŇOSTROJEM
   8. 5.  OSLAVY DNE VÍTĚZSTVÍ
12. 5.  „KDO SE BOJÍ POSTELE?“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY B
14. 5.  „PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
 17. 5.  „DÁŠENKA, ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
24. 5.  SENIOR KLUB
30. 5.  PŘES KOPEC NA HRADEC ANEB JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL

Ostatní akceMěstské akce POZVÁNKY na květen

15. 5.  MUZEJNÍ NOC V DOMĚ GOBELÍNŮ
16. 5.  BĚŽ NA VĚŽ
29. 5.  MUZEJNÍ NOC V MUZEU JINDŘICHOHRADECKA
29. 5.  MUZEJNÍ NOC V MUZEU FOTOGRAFIE A MOM

Plánované kulturní akce jsou na základě vyhlášeného nouzového stavu orientační. O aktuální situaci vás budeme informovat na: www.jh.cz, www.kultura.jh.cz.


