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 �V červnu bude zahájena čtvrtá etapa výstavby kolumbária 

OSM STOLETÍ JINDŘICHOVA HRADCE

V roce 1594 přišel do Jindřichova Hradce na přá-
ní posledního pána z Hradce Adama II. a jeho 
manželky Kateřiny z Montfortu, která byla hor-
livá katolička, jezuitský řád. Počátky působení 
tohoto katolického řádu ve městě byly pozna-
menány nepřízní zdejších měšťanů hlásících 
se k evangelickým konfesím. Ke změně došlo 
po bitvě na Bílé hoře, když nový zámecký pán 
Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka potres-
tal zdejší zpupné měšťany a vymohl u papeže 
povýšení zdejší farnosti na proboštsví. Rekato-
lizace zahájená jezuitským řádem přinesla své 
výsledky poměrně záhy a již v polovině 17. sto-
letí byli ve  městě nekatolíci výjimkou. Přispěl 

 � Tovaryšstvo Ježíšovo
k  tomu také jezuity i  místními františkány or-
ganizovaný bohatý náboženský život s  řadou 
slavností, procesí a poutí. V roce 1637 nechali 
jezuité do města přenést ostatky sv. Hippolyta, 
který se stal patronem města a do jehož ochra-
ny se Hradečané uchylovali při všech vypja-
tých situacích. Jezuitský řád dodnes připomíná 
v Jindřichově Hradci rozsáhlý komplex budov, 
který byl pro něj vystavěn. Renesanční stavba 
jezuitské koleje byla zahájena položením zá-
kladního kamene v roce 1595 a dokončena vý-
stavbou raně barokní kaple sv. Maří Magdale-
ny s bohatou štukovou výzdobou v roce 1632. 
Fundaci na založení koleje rozšířila později Ka-
teřina z Montfortu ještě o seminář, jehož pozd- 
ně renesanční budova s  kaplí sv. Víta napro-
ti koleji při Nežárecké bráně byla dokončena 
počátkem 40. let 17. století. Dnes sídlí v budo-
vě jezuitské koleje Muzeum fotografie a  mo-

derních obrazových médií a v budově seminá-
ře expozice Muzea Jindřichohradecka, kaple 
sv. Maří Magdaleny slouží jako koncertní sál. 
Když jezuitský řád, zrušený nařízením Josefa II., 
odcházel v roce 1773 z města, zanechal za se-
bou výraznou stopu na vnější podobě města 
a do historie se zapsal také svým zdejším peda-
gogickým působením. Dodnes jej připomíná 
unikátní rukopisná kronika koleje, která zachy-
cuje historii jezuitského ústavu a popisuje též 
významné události ve městě. Doplňuje ji Kata-
log osob jezuitského gymnázia z let 1595–1693, 
jenž připomíná i mnohé významné příslušníky 
řádu, kteří v Jindřichově Hradci působili. Patřil 
k nim i pedagog Bohuslav Balbín, učený jezuita 
a proslulý historik, po němž je dodnes pojme-
nováno náměstí mezi jezuitským seminářem 
a jezuitskou kolejí. 

Štěpánka Běhalová

Na  městském hřbitově v  Jindřichově Hradci 
bude 22. června letošního roku zahájena 
4. etapa výstavby nového kolumbária 
z  prefabrikovaných prvků pro uložení uren. 
Sestavy budou osazeny na zděný sokl se zá-
kladem a zastřešeny kamennou deskou. Nové 
kolumbárium celkově nabídne 180 typizova-
ných schránek pro uložení uren. Součástí za-
kázky jsou i 3 kamenné podstavce pro umístě-
ní květin a svíček. S investicí, která dle smlouvy 
o dílo činí 1 298 376,57 Kč vč. DPH, je počí-
táno v rozpočtu města na rok 2020. Práce na 
4. etapě výstavby kolumbária by měly být 
ukončeny 29. července 2020.

Portrét Bohuslava Balbína. Rytina z  publikace 
Ruperta Přecechtěla Českoslovanský Plutarch 
z  roku 1872. Knihovna Muzea Jindřichohradec-
ka KNI 9328.

Snímky pořízené při realizaci 3. etapy výstavby 
kolumbária v roce 2019.

Projektant: Oto Němeček - H. PROJEKT, Václav-
ská 495/III, Jindřichův Hradec 
Zhotovitel: STAVOJIH s.r.o., Na výsluní 864, Jind- 
řichův Hradec

Karel Hron
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Vážení čtenáři,
dostáváme se k závěru 1. poloviny letošního kalen-
dářního roku. A  přestože počátek června není roz-
hodně tradičním momentem k  hodnocení uplynu-
lého období, nemohu se ubránit malému ohlédnutí 
za uplynulými měsíci. Smršť, to je to slovo, které mi 
přichází okamžitě na jazyk. Vzpomenu si na únoro-
vou větrnou bouři, kterou s ještě větší vehemencí vy-
střídal nástup pandemie a s ní zaváděné restrikce. Ty 
nás donutily měnit nevídaným způsobem dosavadní 
každodenní návyky. 
Nyní se nacházíme ve  fázi, která nám, snad nikoliv 
na krátkou dobu, dopřeje vydechnutí a postupný ná-
vrat k alespoň částečnému normálu. I když se bude 
jednat o  náročnou cestu, přál bych si, aby stávající 
proces neprobíhal překotně a nezavdal nějaké další 
pomyslné smršti, jež by za  sebou zanechala spoušť 
novou. Stejně jako při zavádění korona-opatření bu-
de i pro nadcházející období typická různorodost sa-
mostatných kroků i celých souborů opatření v rámci 
jednotlivých samospráv. Mám radost, že zastupitel-
stvo odsouhlasilo připravenou podporu podnikate-
lům v podobě úlev na nájemném či jednorázové fi-
nanční podpory. Rovněž plán úsporných opatření 
jednotlivých odborů města se nestal terčem kritiky. 
Nespornou oporu pro nadcházející ekonomicky ne-
lehké období představuje i fakt, že město disponuje 
finanční rezervou, která na počet obyvatel řadí Jind-
řichův Hradec k  nejlépe hospodaří-
cím municipalitám v zemi. 
Vážení čtenáři Jindřichohra-
deckého zpravodaje, přeji vám 
pro nadcházející období pevné 
zdraví a nervy, jakožto i notnou 
dávku štěstí v životě pro-
fesním i soukromém.

Stanislav Mrvka 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

Zprvu zcela skrytá výsadba rostlin na speciálním 
podkladu prezentuje své pestrobarevné květy. 
Porost tvoří z hlediska údržby nenáročné sucho-
milné trvalky, jež doslova rozzářily do  té doby 
poněkud fádní prostor křižovatky u Trojstředis-
ka. Směs je navržena tak, aby záhony byly celo-
ročně atraktivní a  proměnlivé. Květy se budou 
objevovat po celou dobu vegetačního období 
a mimo něj budou estetiku záhonů vytvářet vý-
razné struktury semeníků a suchých lodyh rost-
lin či stálezelené listy trvalek. Takto řešené záho-
ny mají celkovou výměru 126 m².

 �Na Vajgaře vykvetly štěrkové záhony 

Na  základě výběrového řízení byla předchozí 
dlouholetá vedoucí odboru školství Jitka Čecho-
vá jmenována ke dni 1. 10. 2019 ředitelkou Vzdě-
lávacího a kulturního centra Jindřichův Hradec, 
p.o. Po ukončení opakovaného výběrového říze-
ní, které se uskutečnilo 20. dubna 2020 a na zá-
kladě posouzení výběrových pohovorů, úrovně 
zkušeností, dosaženého vzdělání a  profesních 
výsledků získaných předchozí pracovní činnos-
tí, navrhla výběrová komise na  post vedoucí 
odboru školství Evu Krejcarovou. Tu následně 

 �Nové vedoucí odboru školství a odboru správy majetku města

S ohledem na aktuální situaci a omezení ve-
řejných akcí došlo letos v  Jindřichově Hrad-
ci pouze ke komorní vzpomínce na ukončení 
nejhrůznějšího válečného konfliktu. Zástupci 
vedení města v čele se starostou Stanislavem 
Mrvkou uctili památku padlých u  památní-

 � 75. výročí konce II. světové války

jmenovala Rada města Jindřichův Hradec na zá-
kladě předloženého návrhu vedoucí odboru 
školství. Dosavadní dlouholetá vedoucí odboru 
správy majetku města Blanka Slavíková ukončí 
k  30. červnu letošního roku na  vlastní žádost 
pracovní poměr. Na  základě výsledků výběro-
vého řízení, které braly v potaz již výše uváděné 
relevantní aspekty, jmenovala Rada města Jind-
řichův Hradec na  post vedoucí odboru správy 
majetku nově Renatu Severovou.
Přejeme mnoho profesních úspěchů.

Po úspěšném zkušebním provozu zavede měs-
to Jindřichův Hradec v nadcházejících týdnech 
nový komunikační kanál pro své obyvatele 
i návštěvníky. Jedná se o aplikaci, která umož-
ní informovat o aktuálním dění ve městě pro-
střednictvím elektronické komunikace variant-
ně: e-mailovou zprávou, zprávou do  mobilní 
aplikace, SMS zprávou, popř. hlasovou zprá-
vou, a to především v oblastech krizového ří-
zení, kultury, sportu a dalších.

 � Aplikace „mobilní rozhlas“ jako novodobá forma obecního rozhlasu

ků v Mertových sadech a následně na měst-
ském hřbitově u hrobu Rudoarmějců. Zde se 
k pietnímu aktu přidala Hana Palusková, ve-
doucí správy krematoria a pohřebiště. Krátce 
přítomným připomněla okolnosti, za kterých 
padli na  samém konci válečného konfliktu 

v květnových dnech roku 1945 v Jindřichově 
Hradci poslední civilisté. Někteří z  nich jsou 
rovněž pochováni na  městském hřbitově. 
Uctěna tak byla památka i těchto obětí. 

Petr Kolář
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

bídky firem, soukromníků i  občanů, kteří chtějí 
pomoci. Úzce spolupracovat s Krizovým štábem 
Jihočeského kraje, posílat souhrnné požadavky, 
standardizovaná hlášení, informace. Plnit krizová 
opatření nařízená vládou, ministerstvem zdravot-
nictví, ústředním krizovým štábem, hejtmankou 
Jihočeského kraje, Krizovým štábem Jihočeské-
ho kraje a Krajskou hygienickou stanicí Jihočeské-
ho kraje se sídlem v Českých Budějovicích. Zajistit 
ochranné prostředky pro domy s pečovatelskou 
službou, pro čistírny odpadních vod, pro svoz od-
padků, pro pohřebnictví.
Všechny úkoly a  opatření, které krizový štáb, 
přesněji řečeno Stálá pracovní skupina Krizo-
vého štábu obce s  rozšířenou působností Jin-
dřichův Hradec před a  od  vyhlášení krizové-
ho stavu, tedy od 13. 3. 2020 do jeho ukončení 
17. 5. 2020 připravil, zrealizoval a zabezpečil, ani 
vyjmenovat nejde. Jen těch telefonů na mobil-
ních sítích a pevných linkách. Komunikace po-
mocí e-mailů, videokonference. Například jen 
počet doručených zpráv v rámci řešení pande-
mie bylo 153, odeslaných 46. Byly nakupová-
ny ochranné prostředky, desinfekce, materiál 
a  služby. Každý nákup prošel standardním ře-
šením – prověření potřebnosti k zajištění řešení 
pandemie, hledání dodavatele, zpracování ob-
jednávky, realizace, dodání a převzetí, zaúčtová-
ní, založení faktury, vydání dle potřeby, či poža-
davku. Všechny činnosti vyjmenovat skutečně 
nelze. Některé byly jednoduché, mnohé složité 
a rozsáhlé, řada se jich i opakovala. Byly i chvilky 
úsměvné, a dokonce i dojemné. Například když 
starší paní přinesla krizovému štábu 6 látkových 
roušek, které doma sama ušila. Děkujeme.
Jednoduché poznávání našich každodenních 
zkušeností nás nutí přemýšlet o  svých vztazích 
k nejbližšímu i vzdálenému okolí. Hodnotíme je, 
vytváříme si pohnutky a city k vlastnímu jedná-
ní. Vytváříme si názory a  modely jednání a  po-
mocí nich se orientujeme v  jednoduchých, ale 
i složitých životních situacích. Ale jak jednat v kri-
zových situacích, tedy v situacích, kdy nám mů-

Činnost úřadů je obyčejnému občanovi velmi 
vzdálená. Ale jen do chvíle, kdy si potřebuje vy-
měnit občanský průkaz, pas, odhlásit, či přihlásit 
své auto, vyřídit stavební povolení, získat různá 
potvrzení z databází státu, nebo požádat o dáv-
ku v hmotné nouzi. Ještě záhadnější je činnost or-
gánu krizového řízení, bezpečnostních rad, krizo-
vých štábů, povodňových komisí, epidemických, 
či pandemických komisí. Tedy systém zajišťování 
obrany státu, bezpečnosti a ochrany občana. 
Nové technologie, již běžně denně používané, 
nás natolik ovládly, že v mnoha případech se spo-
léháme na to, že stačí zavolat a vše za nás vyře-
ší záchranná zdravotnická služba, hasiči, či poli-
cie. Jen málokdo bere vážně možné každodenní 
problémy. A už vůbec obyčejný člověk neřeší mi-
nimální průtok vody v řece Nežárce či v Hamer-
ském potoce, sucho na polích a v lese, jarní mra-
zy, podivné výkyvy minimálních a maximálních 
denních teplot a jejich nelogické rychlé střídá-
ní nebo znečištění ovzduší prachovými částice-
mi. Zcela záměrně možné problémy přehlížíme, 
nerozumně potlačujeme, neřešíme a nejraději je 
úplně opomíjíme. Je to však jen do chvíle, kdy se 
něco stane. Například Covid – 19 se z daleké Asie 
přemístí do Česka, nebo dokonce i do Jindřicho-
va Hradce. 
Bezpečnostní systém státu je aktivován. Zase-
dají epidemické komise, vláda, ministerstva, 
krizové štáby. Je vyhlášen nouzový stav. Řešení 
vzniklé pandemické situace není snadné. Zvláš-
tě když s neznámým virem nemáme a ani nemů-
žeme mít zkušenosti. Najednou plánovaná a při-
pravená opatření nestačí. Je nutné přijímat stále 
další a další nová a velmi radikální opatření. Jsou 
omezovány lidské svobody, zavírány podniky, 
firmy, provozovny, nefungují služby. Děti nejdou 
do  školy. Je omezena doprava. Lidé, celé rodi-
ny zůstávají doma. Život společnosti se zpoma-
lil, pro mnohé úplně zastavil. Objevují se otázky, 
jak dlouho? Co ještě přijde? Co se vlastně stane 
dál? Jak se pandemická situace bude vyvíjet? 
Mnoho otázek, málo odpovědí. Nejistota, stres, 
pochyby i strach.
Za  této situace musí pracovat krizový štáb. Jde 
o zabezpečení základní funkce státu za krizové si-
tuace. Je to jedno z nejdůležitějších opatření řeše-
ní krizových situací. Představuje to hledat řešení, 
realizovat, zabezpečovat nařízená krizová opatře-
ní. A pomáhat. Všude, kde to jen jde a je to smy-
sluplné a potřebné. Například nemocnici v Jindři-
chově Hradci koupit stan pro mobilní odběrové 
místo. Najít firmy na šití roušek, zajistit desinfek-
ci, pomáhat starším spoluobčanům, spolupraco-
vat se starosty 57 měst a  obcí Jindřichohradec-
ka, Novobystřicka, Kunžatecka, Novovčelnicka, 
Deštenska, s  Kardašovou Řečicí, Stráží nad Ne-
žárkou, jejich okolními obcemi a reagovat na je-
jich požadavky. Sbírat, kompletovat, třídit na-

že jít o zdraví, nebo dokonce o život, majetek, ži-
votní prostředí. To mnohdy neumíme. Navíc to 
skutečně není jednoduché. Zde se naplno pro-
jeví naše vlastnosti. Dobré, ale i ty špatné. A pro-
tože těch dobrých bylo mnohem, mnohem více, 
chci o nich učinit svědectví a poděkovat. A pro-
to mně, tajemníkovi Krizového štábu obce s roz-
šířenou působností Jindřichův Hradec, dovolte 
poděkovat všem, kteří se podíleli na řešení pan-
demie. Policii ČR, příslušníkům Městské policie 
Jindřichův Hradec za spolupráci a plnění bezpeč-
nostních opatření. Veliteli a členům Jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec 
za účinnou pomoc při rozvážení ochranných pro-
středků a desinfekce na obce a vybrané čističky 
odpadních vod, a také jejich rozdávání občanům 
města. Nemohu zapomenout na vedoucí a pra-
covníky jednotlivých odborů města Jindřichův 
Hradec, vedení města a pracovníky Služeb města 
Jindřichův Hradec za jejich aktivní přístup k řešení 
pandemie a účinnou pomoc stálé pracovní sku-
pině krizového štábu při plnění nařízených úkolů.  
Například samostatné oddělení správy bytů uši-
lo stovky roušek. Úkoly splnilo školství péčí o děti 
záchranářů a zdravotníků na 4. a 5. základní škole 
a 3. mateřské škole. Veliké ocenění si zaslouží pra-
covnice odboru sociálních věcí, které pracovaly 
v terénu, poskytovaly pomoc seniorům ve věku 
60+, zajišťovaly nákup základních potravin a dro-
gerie, vyzvedávaly léky, rozvážely roušky seni-
orům starších 80 let. Zřídily informační linku pro 
seniory. Spolupracovaly s organizacemi Agentura 
sester Jindřichův Hradec, Domácí péče Jindřichův 
Hradec, Farní charita Jindřichův Hradec, MESADA 
z.s., Otevřená OKNA z.ú., LEDAX a  s  Oblastním 
spolkem ČČK Jindřichův Hradec. Do sociální prá-
ce se zapojily i  studentky Střední zdravotnické 
školy v  Jindřichově Hradci. Jistě jednoduché to 
neměli ani prodavači a prodavačky v otevřených 
obchodech a řidiči městské hromadné dopravy.
Stálá pracovní skupina Krizového štábu ORP Jind- 
řichův Hradec řešila hlavně pořízení roušek, 
ochranných štítů, ochranných obleků, respirá-

Velké pandemické poděkování
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torů, rukavic, desinfekce. Následně realizovala 
jejich rozvoz, rozdání vybraným skupinám, sub-
jektům, a  i  občanům Jindřichova Hradce. Na-
příklad ochranné prostředky byly poskytnuty 
těmto organizacím a  institucím: Centrum soci-
álních služeb Jindřichův Hradec, Pečovatelská 
služba Nová Bystřice, Azylový dům pro mat-
ky s dětmi Políkno, Hospic sv. Kleofáše, Otevře-
ná okna z.ú., Služby města J. Hradec, Městský 
úřad Jindřichův Hradec, Nemocnice Jindřichův 
Hradec, Městská policie Jindřichův Hradec, KD 
Střelnice, Městská knihovna Jindřichův Hradec, 
OSSZ Jindřichův Hradec, Promedic z.s., Pedago-
gická psychologická poradna, 3. mateřská ško-
la, 4. a 5. základní škola. Dobrovolní hasiči před 
supermarkety v  Jindřichově Hradci rozdali ob-
čanům města – zejména seniorům 765 roušek 
a 400 lahviček s desinfekcí. Další stovku rozdaly 
pracovnice odboru sociálních věcí seniorům. De-
sinfekce byla předána těmto organizacím a insti-
tucím: Hospicová péče sv. Kleofáše, Ledax o.p.s., 
Mesada, Azylový dům pro matky s dětmi Políkno, 
Agentura sester J. Hradec, Domácí péče J. Hradec, 
Otevřená okna z.ú., prioritně 3. mateřská škola, 
4. a 5. základní škola a následně všem mateřským 
a základním školám v Jindřichově Hradci, Měst-
ský úřad Jindřichův Hradec, Městská policie J. 

Hradec, JSDHM J. Hradec, městům a obcím No-
vá Bystřice, Roseč, Jarošov nad Nežárkou, Číměř, 
Lásenice, Hatín, Zahrádky, Nová Olešná a dalším 
obcím. Obcím bylo rozdáno 645 litrů desinfek-
ce. Dále jsme vydali 256 balíčků krajské pomoci 
zranitelným, která byla určena pro osoby s poru-
chami imunity, srdečními obtížemi, onemocně-
ním plic, onkologicky nemocným, atd.
Poděkování si zaslouží i jindřichohradecké firmy, 
které rychle reagovaly na naše požadavky. Jedná-
ní byla konstruktivní, účelná. Jsou to: Fruko-Schulz 
s.r.o., Miloš Hummel, Blazek stick & caps s.r.o, ODĚ-
VA – výrobní družstvo, Housarovi s.r.o., Anže-
la Möhwaldová, Pavlína Karpíšková. Poděkování 
za roušky si také zaslouží Daniela Drsová, Mirosla-
va Chroboková, Jitka Petrášová, Monika Pechová, 
Jiří Šlechta, Nguyen Hoang Nam a mnoho dalších. 
Dary, přesněji řečeno respirátory PPF2, dostalo 
město od AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., 
Energie AG Bohemia s.r.o., Čínská restaurace U Ze-
leného draka, Jan Hájek, ČEVAK a štíty od Kateři-
ny Cihelka – dobrovolné sdružení 3D tiskařů a VPS 
DATA a.s. Děkujeme.
Zvláštní poděkování si zaslouží vedení jindřicho-
hradecké nemocnice, všichni lékaři, sestry a ostat-
ní zdravotnický personál nemocnice, Zdravotnická 
záchranná služba Jihočeského kraje, územní stře-

disko České Budějovice, oblastní středisko Jind- 
řichův Hradec, a dále zubaři, praktičtí lékaři. Práce 
zdravotníků za  tak výjimečně ztížených podmí-
nek si zaslouží náš obdiv. Ocenění si zaslouží i Ob-
lastní spolek Českého červeného kříže Jindřichův 
Hradec společně s Farní charitou J. Hradec při rea-
lizaci péče o občana bez přístřeší, kterému Krajská 
hygienická stanice v Českých Budějovicích uložila 
čtrnáctidenní karanténu. 
Dovolte mi poděkovat vám všem – lidem z Jind-
řichova Hradce, ženám i mužům, všem rodičům, 
dětem, seniorům a podnikatelům, kteří museli za-
vřít své firmy, podniky a  provozovny, spolkům, 
klubům a církvím, za vaši ukázněnost, trpělivé sná-
šení, a hlavně dodržování nařízených pandemic-
kých opatření. Přiznám se, že to byl hodně smut-
ný pohled na úplně vyprázdněné město. Ale je to 
za námi. Pochopení, respekt, ukázněnost, nezišt-
ná pomoc v nouzi ať celé řady jednotlivých ob-
čanů či jindřichohradeckých firem nám znovu 
ukázala, že lidskost a solidarita nejsou jen slova. 
Společnými silami a díky vzájemnému pochopení 
a spolupráci všech jsme pandemii zvládli. A věřím, 
že to tak bude vždy, když budeme muset v Jind-
řichově Hradci čelit i nějakému jinému vážnému 
nebezpečí.  

Jiří Hruška 

Přihlášením do soutěže dává účastník souhlas 
se zveřejněním fotek a zpracováním osobních 
údajů. Návrh do kategorie IV. musí obsahovat 
jméno osoby, firmy či spolku a důvod proč je 
navrhován (popis činnosti).
Pokud nemáte možnost zaslání fotografií, 
a přesto byste se rádi soutěže zúčastnili, ob-
raťte se na odbor životního prostředí: tel. č.: 
384  351  287, 384  351  280 nebo na  e-mail: 
soutez@jh.cz, rádi vám s přihlášením pomůže-

 �ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Také v  letošním roce přichystalo město Jind-
řichův Hradec soutěž pro všechny, kteří při-
spívají k  pestrobarevné výzdobě nejen měs-
ta, ale i jeho místních částí. Opět se soutěží ve 
4 kategoriích:
I. výzdoba provozoven a  sídel firem, restau-
račních zahrádek
II. výzdoba RD – květinová výzdoba oken, bal-
kónů a předzahrádek
III. výzdoba panelových a bytových domů 
IV. navrhněte ocenění osoby či firmy, která se 
významně podílí na  zlepšení životního pro-
středí v J. Hradci (dobrovolně se stará o zeleň 
ve svém okolí, svou činností přispívá ke zlep-
šení životního prostředí) 
Do soutěže se může přihlásit každý majitel či 
uživatel domu nebo bytu v Jindřichově Hrad-
ci a jeho místních částech. Pro splnění podmí-
nek musí být výzdoba viditelná z  veřejného 
prostranství.   Přihlášku či návrh do kategorie 
IV. je možno odeslat elektronicky na  e-mail: 
soutez@jh.cz, nebo předat osobně v označe-
né obálce „HRADEC KVETE DÍKY VÁM“ na po-
datelnu Městského úřadu Jindřichův Hradec, 
Klášterská 135/II, J. Hradec, případně na infor-
mační centrum v Panské ulici. 
Přihláška musí obsahovat:
• jméno a  adresu, telefon nebo e-mail, 

označení soutěžní kategorie
• popis květinové výzdoby s  přesným ur-

čením umístění 
• fotodokumentaci (max. 2 fotografie), 

veškeré fotografie musí být z  pohledu 
od silnice či veřejně přístupného místa 

me, tzn. přijedeme vyfotit vaši květinovou výz-
dobu a zajistíme přihlášení.  
Přihlášky do 3. ročníku soutěže Hradec kvete 
díky Vám! je možné zasílat až do konce srp-
na 2020. 
Vítězové v kategoriích I. – III. obdrží finanční 
odměnu ve výši 5 000 Kč. 

Ivana Nováková
Foto: Josef Böhm

Na výherce soutěže Hradec kvete díky Vám! čeká pětitisícová odměna

Společná fotografie vítězů loňského ročníku 
soutěže Hradec kvete díky Vám!

Za aktivitu Plogging v Jindřichově Hradci 
byla oceněna Zuzana Činková.

ČERVEN 2020 |  5www.jh.cz



22. dubna
Ve  středu v  půl šesté odpoledne se vydal 
na další z výletů postrach Horního Žďáru. Ten-
tokrát vše naštěstí skončilo bez ztrát na psích 
životech. Za pomoci svědků se podařilo zma-
povat cestu bílého čtyřnohého trhana a také 
jeho paničky, která psa odchytla těsně před 
příjezdem hlídky a vypařila se neznámo kam. 
Z  důvodu, že nereagovala na  úřední výzvu 
městského úřadu k odevzdání svého psa (tvr-
dila, že psa již nemá), byla celá patálie zadoku-
mentována a předána odboru kanceláře sta-
rosty k dalším úředním krokům.  
10. května 
Poučení od strážníků si vyslechla žena (26 let) 
z Jindřichova Hradce o tom, že se odpad odklá-
dá do kontejneru, případně do sběrného dvo-
ra, a  ne na  zem vedle kontejnerového stání.   

 � Výpis z událostí

Obdobným způsobem, jen v jiný den, se zba-
vil odpadu v podobě vyřazených autosoučás-
tek  i muž (45 let) z okresu Jindřichův Hradec. 
Za  porušení zákona o  odpadech jim strážníci 
uložili pokuty. 
12. května
V 17.00 hodin projížděla řidička osobního vo-
zu Seat jednosměrnou komunikací kolem Kaš-
tánku směrem k Masarykovu náměstí a vjela 
do  křižovatky, aniž by dala přednost náklad-
nímu vozu na sběr komunálního odpadu, kte-
rý projížděl křižovatkou po  hlavní komuni-
kaci, přičemž pravou přední částí svého auta 
zavadila o zadní část nákladního vozidla, resp. 
o pravou stupačku, na které stál muž (44 let). 
Přestože mu po nárazu sjely nohy ze stupač-
ky, dokázal se udržet za madlo, než stačil řidič 
nákladního vozu zastavit. Otřesený muž v da-
nou chvíli odmítl  lékařské ošetření, a  proto-
že škoda vznikla pouze na vozidle řidičky, kte-
rá malou dopravní nehodu zavinila, účastníci 
si navzájem prokázali svou totožnost. Vzhle-
dem k dodatečně nahlášenému zranění obdr-
ží policisté dopravního inspektorátu kamero-
vý záznam, který celou událost zachytil. 

13. května
V  dopoledních hodinách odevzdala strážní-
kům žena (20 let) z Jindřichova Hradce pejska 
čivavu  černobílé barvy, kterého, jak uvedla, 
nalezla v centru města. Zpětným prověřením 
ale strážníci zjistili, že pes není bez majite-
le, nýbrž patří bratrovi jejího přítele.  Poté, co 
se mladá žena dostavila na služebnu městské 
policie k  podání vysvětlení a  poté, co uhra-
dila náklady spojené s péčí o psa a pokutu, jí 
byl pes vydán s  poučením o  povinnosti  mít 
psa nejen přihlášeného, ale i  naočkovaného 
a načipovaného, jinak že se bude majitel zod-
povídat z  nedodržení  poplatkové povinnosti 
a z porušení veterinárního zákona. 
14. května
Během noční směny na  15. května zjisti-
li strážníci vypáčenou výplň dřevěných dveří 
v prázdném městském domě v Denisově ulici.  
Po  provedené kontrole domu ještě strážníci 
prohledali nejbližší okolí, přičemž v  bývalém 
včelíně  nalezli dva  bezdomovce, kteří  dveře 
poškodili. Oba se tak budou zodpovídat z pře-
stupku poškozování cizí věci. 

Luboš Müller, Petr Čermák

MĚSTSKÁ POLICIE

dernizaci. Návštěvníci se tak namátkou mohou 
těšit na odstředivky plavek, které byly instalo-
vány do pánských a dámských osušoven nebo 
na  další profesionální vysoušeče vlasů. V  pří-
pravách jsou i  nové internetové stránky a  vy-
brána byla firma, jež na začátku nového školní-
ho roku rozšíří počty šatních skříněk. 
Rodiče, kteří chtějí, aby jejich dítě v  průbě-
hu letních prázdnin navštěvovalo příměstský 

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Plavecký bazén Jindřichův Hradec směřoval 
otevření celého komplexu vnitřních a venkov-
ních bazénů k  pondělí 1. června. Aktuální in-
formaci podle vývoje epidemiologické situa-
ce najdou návštěvníci na: bazen.jh.cz. Prostory 
bazénu se na základě rozhodnutí státu o vyhlá-
šení nouzového stavu uzavřely 13. března. 
Městský bazén využil pauzu k provedení tech-
nologické odstávky, důkladným opravám i mo-

tábor v městském bazénu, by měli co nejdří-
ve podat přihlášku. Ke  stažení je na: bazen.
jh.cz nebo na recepci bazénu. Pro zjednodu-
šení postupu stačí elektronicky zaslat jméno 
a příjmení dítěte, věk, vybraný termín a tele-
fonní kontakt na  jednoho z  rodičů. Plavecká 
škola následně na  e-mailu: plavskola@smjh.
cz rezervované místo potvrdí. Cenu 1800 Kč 
uhradí rodiče podle instrukcí nebo nejpozdě-
ji v den nástupu dítěte na tábor.
Příměstský bazénový tábor je velmi oblí-
bený. Rodiče mají možnost vybírat ze všech 
prázdninových týdnů. Děti se od  pondě-
lí do  pátku scházejí v  klubovně bazénu 
od  7.30 do  16.00 hodin. V  průběhu dne si 
užívají návštěvu vnitřních i  venkovních ba-
zénů, přičemž ve vodě si užijí jak hry a zába-
vu, tak se zdokonalují ve  svých plaveckých 
dovednostech. V  rámci tábora je ale čeká 
i spousta aktivit na suchu a mimo jiné i sezná-
mení se saunováním. Na oběd dochází do re-
staurace Na Cihelně. Plavecká škola je připra-
vena dodržet všechna stanovená hygienická 
pravidla a opatření proti šíření koronaviru.

Marcela Kůrková 

Prázdninový tábor v bazénu bude

 �ODBOR FINANČNÍ
Rádi bychom vás informovali, že na základě rozhodnutí vydaných Městským úřadem Jindřichův Hradec, jakožto správcem místních poplatků, 
bude pro letošní rok 2020 zcela prominut místní poplatek z pobytu a místní poplatek za užívání veřejného prostranství, a to za obdo-
bí od 12. března do 31. prosince 2020 z důvodu mimořádné situace spojené s šířením viru SARS-CoV-2. Cílem tohoto rozhodnutí je zmírnění 
negativního dopadu na občany.

Zdeňka Klímová
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Jindřichohradečtí policisté slaví úspěch, 
neboť 28. dubna v  odpoledních hodinách 
za  přispění všímavého občana zadržel pso-
vod ve spolupráci s kolegy z obvodního od-
dělení muže, který je podezřelý ze spáchání 
rozsáhlé majetkové trestné činnosti na Jind- 
řichohradecku. V  období od  15. března 
do 14. dubna 2020 měl za užití násilí vniknout 
do celkem 10 nejen rekreačních objektů, a to 
v obci Nová Včelnice, jednotlivých místních 
částech obce Jarošova nad Nežárkou, u ob-
ce Dolní Skrýchov či v obci Dívčí Kopy. Zde 
patrně v zištném úmyslu získat pro sebe ma-
jetkový prospěch měl odcizit různé věci ja-
ko elektrické nářadí a  zahradnické pomůc-

 � Vloupání do deseti objektů objasněno
ky, sekačky nebo pily. Nepohrdl ani pánským 
jízdním kolem, vysavačem či kuchyňskými 
spotřebiči. V  obytných částech objektů měl 
rovněž zkonzumovat potraviny. Celkem tak 
měl svým jednáním podezřelý muž způsobit 
škodu na odcizených věcech ve výši nejmé-
ně 67 700 Kč a na poškozených věcech škodu 
ve výši nejméně 17 300 Kč. Část odcizených 
věcí policisté zajistili a budou vráceny po-
škozeným. Policisté rovněž zjistili, že se po-
dezřelý muž svého jednání dopustil i přesto, 
že byl v  posledních třech letech pro přečin 
krádeže potrestán, naposledy rozsudkem 
jindřichohradeckého okresního soudu.
Policejní komisař služby kriminální policie 

a  vyšetřování z  Jindřichova Hradce téhož 
dne 28. dubna podezřelého muže obvinil 
z trestných činů krádež, porušování domov-
ní svobody a poškození cizí věci. Již obvině-
ný muž byl za účasti svého obhájce vyslech-
nut. Následující den podal policejní komisař 
podnět ke vzetí obviněného muže do vazby, 
jenž byl soudem akceptován a  vazba byla 
uvalena.
Policisté nyní intenzivně prověřují, zda muž 
na  Jindřichohradecku nespáchal další trest-
nou činnost tohoto charakteru.
Kriminalisté děkují veřejnosti i  médiím, je-
jichž pomoc přispěla k dopadení nyní již va-
zebně stíhaného muže!

POLICIE ČR

Jako každoročně budou i  letos posled-
ní školní den policisté ve  zvýšené míře 
dbát na  bezpečnost v  silničním provozu. 
Nejen dopravní policisté budou dohlížet 
na  děti u  přechodů pro chodce v  blízkos-
ti základních škol,  na  správné přecházení 
a  na  bezpečnou jízdu řidičů. Důležité jsou 

soustředěnost a pozornost. Děti jsou již myš- 
lenkami na  prázdninách, plny očekávání 
a mohou tak při přecházení udělat zásadní 
chybu a stát se účastníkem nehody. Statis-
tiky dopravních nehod dokládají, že v  let-
ních měsících, v  době letních prázdnin, je 
každoročně zaznamenáno více nehod než 

Prevence:

 �Poslední školní den a prevence v dopravě 
v  jiných ročních měsících. Řidiči, jezděte 
opatrně, dodržujte zákon, ať máte příjem-
ně strávenou, ničím nerušenou dovolenou. 
Svým příkladným jednáním v silničním pro-
vozu pomozte jihočeským policistům snížit 
nehodovost na silnicích!

Hana Millerová

Policistka Lenka Maloňová, která slouží na obvodním oddělení policie v Jindřichově Hradci, je rovněž matkou dcery Karolínky, žákyně první třídy na 
5. základní škole na sídlišti Vajgar. V době nouzového stavu vykonávala policistka s maximálním úsilím nejen svoji práci, ale také doma musela „fungo-
vat“ na sto procent. S Karolínkou se intenzivně učila, a poté její nově získané znalosti společně prověřily v přírodě.
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řici, rušil nemálo hru, přec hráno bylo svižným 
tempem a naprosto fair. Soudce byl nestranný 
a přesný, vystoupení hostí vzorné. Diváci, jichž 
sešlo se na 300 – počet na zdejší poměry znač-
ný – sledovali hru se zájmem. Domácí klub mů-
že býti s morálním i finančním výsledkem prá-

vem spokojen. U  obecenstva zdejšího nebylo 
totiž dosud dosti žádoucného porozumění pro 
tento druh sportu. Ježto cena všech sportov-
ních potřeb se zmnohonásobnila, jest si přáti, 
by klub nalezl podporu širší veřejnosti v  kaž-

dém směru, rovněž by se doporučovala úpra-
va primitivního místa a zejména jeho vyhražení 
pouze k cvičením a zápasům footballistů.
Dbejte na vzhled svého okolí!
V  nynější době, ač existují nesčetné spolky 
okrašlovací, jichž pravomoc vztahuje se bohu-
žel jen na nějaký sad, ač propaguje se ochrana 
přírodních krás, možno spatřiti v okolí J. Hradce, 
jak krásná zákoutí za  zdí oborní proměňují se 
poznenáhlu v rumiště a jak krásné tůňky tamtéž 
jsou plech. krabicemi od konserv zasypávány. 
18. června 1920
Nepodepsané dopisy neuveřejňujeme
Nevěří-li pisatel nám, ani my nemáme k němu 
důvěry, zaslanou sazbu inzertní, za kterouž mu-
sí se platiti, otiskneme jen podepsanou a nebé-
řeme za tyto žádnou odpovědnost. 
25. června 1920
Našemu pěvci!
Učitelské sbory dívčích škol uspořádaly dne 
12. a 16. června v sále na Střelnici oslavu 85. na- 
rozenin milovaného našeho Mistra a  pěvce 

4. června 1920
Československé veřejnosti!
Připomínáme, že v den 7. června letošního ro-
ku dovrší se 85. rok života proslaveného naše-
ho básníka dra. Adolfa Heyduka, nejnárodněj-
šího v  šiku čelných našich poetů, kteří dožili 

zřízení republiky československé. Horoucí věr-
nost k myšlence české s vroucí láskou k Sloven-
sku jest odedávna nejmohutnější zlatou stru-
nou na lyře tohoto pěvce, bohatýrského kmeta 
junáckého a miláčka všeho lidu našeho. 

11. června 1920
Football
SK J. Hradec versus SK Pelhřimov 4:2 (2:0). Zdej-
ší klub sehrál 3. t. m. třetí zápas sezony, v němž 
soupeřem mu byl S.K. Pelhřimov. Domácí, ač se 
dvěma náhradníky, předvedli pěknou kombi-
nační hru a ukázali lepší míčovou techniku než 
sympatičtí hosté. Převahu, patrnou po celé tr-
vání zápasu, zajistilo si domácí mužstvo hlav-
ně tím, že volilo způsob tzv. krátkého podávání 
a přízemní hru, jež má četné přednosti proti hře 
výpadové a hře vysokých míčů, kterou osvojili si 
hosté. Ač ostrý vítr, měnící se chvílemi ve vich-

V  červnu roku 1920 si připomínali občané republiky 85. narozeniny spisovatele a  básníka Adolfa Heyduka. 
V Jindřichově Hradci, kam z Písku často zajížděl do rodiny zámeckého sládka Josefa Slavíka, byl osobně znám 
a oblíben. Na jeho počest byla uspořádána slavnost dívčí školy na Střelnici. Ve městě se také začínal výrazněji 
prosazovat moderní sport, v té době nazývaný i v českém textu football. K jeho propagaci mezi občany směřo-

vala poutavá profesionální reportáž o zápase mezi SK J. Hradec a SK Pelhřimov, kterou přineslo 25. číslo Ohlasu od Nežárky ze 4. června. Ke své-
mu závěru se chýlil školní rok, pořádaly se závěrečné slavnosti a abiturienti gymnázia rozlučkový věneček. Zároveň byly vypsány termíny zápisu 
na jindřichohradecké školy, které se konaly ještě koncem června a pak na počátku září.

POHLEDY DO HISTORIE

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

Adolfa Heyduka. Byla to intimní a srdečně hře-
jivá slavnost dětí, projevujících způsobem dět-
sky upřímným a  dojemným svou vděčnost 
k muži tak zasloužilému, k pěvci Bohem nada-
nému, který stříbrem svých úctyhodných šedin 
dívá se zpět na svůj požehnaný život. 

Z biografu
Od zítřka až do pondělí předváděna bude pě-
tidílná veselohra Ztřeštěná historka s  Hyldou 
Wolterovou v  hlavní roli. Na  filmovém obzoru 
nedávno se vynořivší hvězda Hylda Wolterová, 

známá již z dramat Horská květina a Vstříc štěs-
tí, zkusila své štěstí také na poli veseloherním, 
a to s plným úspěchem. V přítomné veselohře 
hraje se zdarem roli mužskou, což dokazuje, že 
pravému nadání není překážky, jež by se neda-
la překonati.
----------------------------------------------------------------
POZOR! Knihovna Muzea Jindřichohradec-
ka je opět otevřena, a  to vždy v  pondělí 
a ve středu v čase 12.30–15.30 hodin, návště-
vu lze objednat předem na e-mailu: behalo-
va@mjh.cz nebo na tel. č.: 384 363 661. 
Ohlas od Nežárky a další tituly, které AKTUÁLNĚ 
DOPLŇUJEME, můžete studovat také na webu 
Muzea Jindřichohradecka v  záložce Knihovna 
-Digitální knihovna Kramerius https://www.mjh.
cz/knihovna-badatelna/digitalni-knihovna.

Štěpánka Běhalová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 7. 4. 2020 do 11. 5. 2020 nás opustili: 

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

Jiřina MARŠÍKOVÁ Jindřichův Hradec 25. 5. 1928 7. 4. 2020
Stanislava ŠENKÝŘOVÁ Jindřichův Hradec 29. 1. 1936 15. 4. 2020
Jaroslav NEBOJSA Studená 23. 12. 1947 17. 4. 2020
Josef MÁLA Ratiboř 12. 7. 1942 19. 4. 2020
Ing. František ŠTUFKA Jindřichův Hradec 25. 9. 1934 21. 4. 2020
Michal RADKOVIČ Pístina 20. 1. 1932 21. 4. 2020
Ladislav SMRČKA Jindřichův Hradec 13. 4. 1958 21. 4. 2020
Marie BÁRTŮ Vlčetínec 30. 8. 1946 23. 4. 2020
Jaroslava BROUKALOVÁ Nová Včelnice 21. 3. 1957 28. 4. 2020
Marie ČEJNOVÁ Lodhéřov 31. 3. 1926 28. 4. 2020

Mária KOPENCOVÁ Jindřichův Hradec 10. 9. 1941 28. 4. 2020
Jiří HRONEK Bednáreček 2. 3. 1945 28. 4. 2020
Ivan BLAŽEK Rodvínov 6. 3. 1945 30. 4. 2020
Věra DUŠKOVÁ Jindřichův Hradec 5. 5. 1931 2. 5. 2020
Zdeňka REITEROVÁ Jindřichův Hradec 16. 6. 1957 2. 5. 2020
Václav TUNKA Jarošov nad Nežárkou 5. 9. 1945 2. 5. 2020
Ludmila ŠIMEČKOVÁ České Budějovice 9. 4. 1944 2. 5. 2020
František SOUKAL Senotín 6. 11. 1947 2. 5. 2020
Ivan ANDĚL Jindřichův Hradec 11. 4. 1942 3. 5. 2020
Květa HIRSCHOVÁ Jindřichův Hradec 15. 1. 1931 4. 5. 2020
Roman PIŠNÝ Jindřichův Hradec 11. 3. 1970 6. 5. 2020
Ida HROUDOVÁ Jindřichův Hradec 30. 8. 1940 6. 5. 2020
Josef NOVÁK Kostelní Radouň 20. 2. 1957 8. 5. 2020
Jan ZVĚŘINA Nová Bystřice 8. 12. 1956 8. 5. 2020
Helena ZAJÍCOVÁ Český Rudolec 14. 4. 1935 8. 5. 2020
Ladislav SEJREK Nová Olešná 24. 3. 1973 9. 5. 2020
Petr URBAN Nová Včelnice 19. 10. 1954 11. 5. 2020

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

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

 �Odešel člověk z Člověkova

„Sport pro Macíka“, takto jsi pravidelně každý mě-
síc nazýval soubor podkladů, které mi do Jind- 
řichohradeckého zpravodaje přicházely s  přes-
ností japonských vlaků mnohdy ještě před ofi-
ciální uzávěrkou. Tak, jak se to sluší na naprosté-
ho sportovního profesionála, který neměl, nemá 
a obávám se, že ani dlouho mít nebude v celém 
regionu obdoby. Tvé příspěvky, jež zdaleka ne-
byly jen z oblasti sportu, byly pokaždé precizní 
a  obsahově, gramaticky i  stylisticky dokonalé. 
Články, které prostě byla radost číst. Tvůj rukopis 
byl pro všechny, jenž měli tu čest s Tebou spolu-
pracovat, zárukou kvality a preciznosti.
Znali jsme se tak dlouho. Naprosto přesně si vy-
bavuji naše první setkání, když jsem s novinaři-
nou začínala v  Jindřichohradecké televizi. Tvůj 
srdečný úsměv a šibalský pohled byly nezamě-
nitelné. A to i v době, kdy se začala naplno pro-
jevovat Beckerova svalová dystrofie, která Tě 
později upoutala na invalidní vozík a k plicnímu 
ventilátoru. Přesto jsem nikdy, zdůrazňuji nikdy, 
z Tvých úst neslyšela jediné slovo sebelítosti ne-
bo hořkosti. Byl jsi a navždy pro mě zůstaneš ztě-
lesněním slušnosti, poctivosti, odvahy, bojov-
nosti a vstřícnosti. Neuvěřitelně hodný, skromný 

a  morálně nedosažitelný muž, jenž byl i  přes 
vlastní nelehký osud vždy odhodlaný pomáhat 
a povzbuzovat ostatní. Vždy jsi pro mě byl inspi-
rací, jak mít tu mršku jménem život, která se s ná-
mi oběma příliš nemazlila, prostě rád.
A vzorem jsi rozhodně nebyl jen pro mne. Sou-
dě alespoň podle neuvěřitelného množství lidí, 
kteří Tě přišli vyprovodit na Tvé poslední cestě. 
Znovu jsem se utvrdila v přesvědčení, jak moc jsi 
znamenal pro svou rodinu, přátele, kolegy a li-
dičky z  nejrůznějších humanitárních, sportov-
ních či společenských organizací, a jak zásadně 
jsi ovlivnil životy stovek lidí napříč generacemi. 
Všem nám budeš neskutečně chybět. 
Chci věřit, že jsi v hloubi duše věděl, jak moc Tě 
máme všichni rádi a  jak si Tě vážíme. Když jsi 
v roce 2014 získal za spolupráci při tvorbě spor-
tovní rubriky  Jindřichohradeckého zpravodaje 
ocenění „Zdravotně postižený zaměstnanec ro-
ku“ a já jsem s Tvým synem odjela do Prahy pře-
vzít na Staroměstskou radnici ocenění pro Tebe, 
byla jsem neskonale šťastná a  hrdá. Rozhodla 
jsem se tehdy o tu obří radost podělit na svém 
facebookovém profilu a Ty jsi na můj komentář 
bleskurychle odpověděl: „Macíku, ta cena pat-

ří všem těm, kdo mi pomáhají, všem těm, kdo stojí 
o moji práci. Pokud se najdou lidé, jimž jsou mé čin-
nosti k užitku a pro radost, pak je to pro mne více 
než jakékoliv ocenění.“
K tomu není co dodat. Vlastně ano. Není náho-
dou, že jsi ve  stejném roce získal i  „Křišťálový 
kamínek“, což je ocenění pro osobnost s handi-
capem za mimořádný čin nebo aktivitu udělova-
né Asociací TRIGON z Ostravy. Cenu sis převzal 
v  prostorách jindřichohradeckého plaveckého 
bazénu, jehož ředitelka, a  především báječná 
ženská Marcela Kůrková Tě do ankety přihlásila.
Tvůj odchod moc bolí..., tak moc, že to žádná slo-
va nedokážou dostatečně vyjádřit. Upírám svůj 
zrak na monitor počítače, kde je pořád umístě-
na složka s názvem „Sport pro Macíka“ i přesto, 
že už více jak rok od Tebe žádný příspěvek ne-
dorazil. Teď už vím, že ani nedorazí. Ale nedo-
kážu a nechci ji vymazat, stejně jako sebemenší 
vzpomínku na Tebe. Můj drahý příteli, děkuji Ti 
za všechno. Ty dobrý člověče, odpočívej v pokoji 
a pozdravuj tam nahoře. 
S hlubokou úctou a díky

Marcela Kozlová
Foto: Josef Böhm

Roman Pišný na setkání v refektáři Muzea fotografie 
a moderních obrazových médií u příležitosti získání ocenění 

„Zdravotně postižený zaměstnanec roku“.

Společná fotografie tehdejších členů redakční rady 
Jindřichohradeckého zpravodaje s Romanem Pišným.

Roman Pišný (*11. 3. 1970–†6. 5. 2020)
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Čistí hlavu, dokáže vás snadno zavést 
na poutavá a neznámá místa, je úplně přiro-
zená – a ke všemu bývá, a to zcela právem, 
označována za nejběžnější a nejdostupněj-
ší sport. Řeč je samozřejmě o  chůzi. Proto 
si ve svém rozvrhu najděte několik hodinek 
a jakmile to počasí dovolí (byť to jde téměř 
vždycky), obujte pohodlné boty a  přijmě-
te naše pozvání k  procházce překrásným 
okolím Jindřichova Hradce. Projdeme se 
po  cestách asfaltových i  polních, lesem 
i loukami, kolem vody i vesničkami. Při kaž-
dém kroku se vyplatí mít na mysli to, že ces-
ta znamená cíl.

Trasa 3: Blažejov, Kačlehy, Otín
Tato trasa:
• vede  ze zastávky úzkokolejky Blažejov > 

do  Hospříze > do  Kačleh > ke  Kačležskému 
rybníku > zpět do  Kačleh > kolem Hrutkova 
> přes Otín > lesem Kunifer > do Jindřichova 
Hradce

• měří zhruba 20,9 kilometrů
• trvá zhruba 6 hodin procházkovým tempem
Procházka, která měří přes dvacet kilometrů, 
začíná na vlakové stanici Jindřichohradeckých 
místních drah “Blažejov”  – na  stejném místě 
jako žlutá turistická značka. Naše trasa znač-
ku následuje přes koleje a ven z obce, po sil-
nici až k zatáčce s křížkem. Zde na čas opustí 
žluté značení a místo dál po silnici zamíří vle-
vo, kolem domků a do lesa na kopci. Po prů-
chodu lesem a mezi poli se napojí na silničku, 
která vpravo z kopce svede na začátek Hospří-
ze, kde se trasa opět potkává se žlutou turis-
tickou značkou.
Po žluté po silnici dorazí trasa Hospřízí až k za-
stávkám u hlavní silnice. Zde je potřeba dávat 
si pozor na přecházení, doprava zde obvykle 
bývá velice rušná. Cesta stále po  žluté vede 
do kopce k lesu a pak po jeho okraji až na Srní 
vrch (600 m. n. m.), odkud sestoupá na silnici 
vedoucí do  Kačleh. Po  průchodu vesnicí do-
razí trasa po zhruba dvou dalších kilometrech 

 � Pěšky po Hradecku
k okraji Kačležského rybníka. Zde u rozcestní-
ku poblíž dětského tábora naše trasa žlutou 
značku opustí a pokračuje dál vpravo, tento-
krát po modré.
Modrou značku však opustí brzy také, a  to 
po  kilometru, při první možnosti odbočit 
na  cestu vpravo. Ta se přes kopec vrátí zpět 

do Kačleh a zpátky skrze ně tudy, kudy nás pů-
vodně přivedla. Na začátku Kačleh se nebude 
vracet stejnou cestou, ale v první zatáčce před 
obcí, u  křížku, ze silnice sejde vlevo na  pol-
ní cestu. Ta se po průchodu mezi poli napojí 
na další silničku, směrem doleva k obci Hrut-
kov. Hned za  rybníkem, ještě přes vsí, však 
uhne na cestu kolem rybníka vpravo.

Cesta dále pokračuje kolem rybníka, lesem 
a kolem dalších rybníčků a přes pole, až úvo-
zem sestoupá na  rozcestí na  kraji lesa. Od-
tud se vydá vlevo kolem Otínského rybníka 
po zelené turistické značce, až dorazí do sta-
rého Otína. Zelená značka kopíruje naši trasu 
dál, do kopce mezi staveními až na kopec nad 

Jindřichovým Hradcem. Ve  chvíli, kdy zelená 
značka uhne ostře vlevo, pokračuje naše cesta 
dál rovně, v nastaveném směru z kopce.
Cestička na okraji pole nás zavede až na hráz 
rybníka Kunifer, odkud ještě před koncem 
rybníka sestoupí z  hráze vlevo dolů do  lesa. 
Po  chvíli narazí na  asfaltovou cestu vedoucí 
na  vojenské cvičiště. V  tuto chvíli trasa zah-
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ne doprava, přes hlavní silnici (pozor!) a zpět 
do  lesa. Poté, co projde lesem a  po  most-
ku překročí Řečičku, vyústí na  cyklostezku 
na louce mezi sídlištěm Vajgar a Otínem.
Podchodem zvaným “myší díra” vede trasa 
mezi panelové domy sídliště Vajgar. Rovně 
kolem plotu základní školy zavede až k  par-
kovišti po  pravé ruce, a  kolem něj k  hlavní 
páteřní dvojsilnici sídliště. Zde, u  autobuso-
vé zastávky, zatočí kolem této silnice vlevo. 
Vede dále kolem panelových domů a ven ze 
sídliště, kolem plechového oplocení kasáren. 
Pak pokračuje stále vlevo a směrem k hlavní 
Jáchymově ulici, kolem bývalé střední země-
dělské školy. Na kruhovém objezdu u nemoc-
nice se trasa vydá vpravo, načež nás zave-
de Vídeňskou ulicí až na most mezi Vajgary, 
na nábřeží a odtud vlevo nahoru Rybniční uli-
cí na náměstí Míru.

Trasa 4: Děbolín a Matná
Tato trasa:
• vede  z  Jindřichova Hradce (náměstí Míru) > 

ke kostelu sv. Jakuba > k rybníkům Polívky > 
do Děbolína > k rozhledně na Rýdově kopci > 
do Matné > zpět do Jindřichova Hradce

• měří zhruba 14,4 kilometru
• trvá zhruba 4 hodiny procházkovým tempem

Kratší procházka po  nejbližším okolí Jindři-
chova Hradce začíná na  jindřichohradeckém 
náměstí Míru  – odtud pokračuje Komenské-
ho ulicí, kde se napojuje na červenou turistic-
kou značku. Ta provede městem kolem Muzea 
Jindřichohradecka, Nežáreckou branou a přes 
most přes řeku Nežárku až ke kapličce s kruho-
vým záhonem uprostřed sbíhajících se silnic. 
Od kapličky pak vede po druhé silnici vpravo 
do kopce, kolem lesoparku u kostela sv. Jakuba 
a discgolfového hřiště ven z městské zástavby.
Po  necelém kilometru chůze alejí pokraču-
je cesta kolem rybníka Prostřední polívka až 
k  jindřichohradeckému letišti, odkud se stá-
čí vpravo a  pod letištěm dle turistické znač-
ky na silnici zpět vlevo, do kopce až k vyhlídce 
Karla Zvěřiny, významného člena jindřicho-
hradecké organizované turistiky. Odtud tra-
sa pokračuje do  místní části Děbolín, kolem 
kaple Nejsvětější Trojice až za poslední děbo-
línské domy. Poté vystoupá na  Rýdův kopec 
k rozhledně.
Zde tato trasa červenou turistickou značku 
opouští a stáčí se odbočkou vlevo mezi pole. 
Dvoukilometrová stezka vede mezi poli, ko-
lem posedu v remízku a po okraji lesa až k Ma-
tenskému rybníku, kde vyústí na silnici spoju-
jící Matnou a Ratiboř.

V tomto místě je možné oproti naší zmapova-
né trase k návratu do Jindřichova Hradce vy-
užít i kratší cestu. Ta vede vlevo po této málo 
rušné silnici až na křižovatku v Matné, odkud 
pokračuje rovně mezi posledními domy až 
na  novou cyklostezku. Ta člověka zavede až 
ke Frankovu dvoru.
Námi popisovaná trasa však z vyústění stezky 
vedoucí od  rozhledny silničku přechází a za-
míří do  Matné. Po  průchodu návsí se napojí 
na silnici vpravo, která vede do Buku. Zde je 
potřeba dávat větší pozor, silnice není nikte-
rak rušná, ale nějaká auta se tu sem a tam ob-
jeví. Po průchodu mezi poli a poté částí lesa 
dorazí trasa na křižovatku T, odkud zamíří vle-
vo do Buku.
Po  rychlém průchodu Bukem a  minutí auto-
busové zastávky se nabízí polní cesta vlevo, 
která mezi poli mírně vystoupá až k Frankovu 
dvoru. Odtud vede asfaltovaná silnička takřka 
bez provozu mírným kopečkem kolem lesa 
až k  nově obnovenému historickému křížku 
na rozcestí. Od něj se pak vyšlapanou cestič-
kou (rovně) vrátí zpět ke kostelíku sv. Jakuba 
a dolů směrem do centra Jindřichova Hradce 
ve směru, jímž jsme na tuto trasu vyrazili.

Text a foto: Adam Hudec
Zdroj: www.hradeczije.cz
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Ke  slavnostnímu otevření Leteckého mu-
zea Deštná došlo na  konci srpna roku 2008 
za  účasti československých válečných letců 
v  čele s  brigádním generálem Miroslavem 
Štanderou. Od  té doby se muzeum výraz-
ně vyvíjelo. Expozice se postupem let rozší-
řily o  nové výstavní plochy a  přibyly desítky 
nových exponátů. Muzeum provozuje město 
Deštná, které je majitelem objektu, spolupra-
cuje přitom s  Klubem historie letectví Jind- 
řichův Hradec (dále KHL), jehož členové jsou 
autory expozic. 
Každoročně se muzeum otevírá veřejnosti 
začátkem května. V  současné „pandemické“ 
době však muselo být zahájení dvanácté se-
zóny o několik týdnů odsunuto. Pokud nena-

 � Klub historie letectví zahajuje novou sezónu v Leteckém muzeu Deštná
staly další nepředvídané změny v  uvolňová-
ní ochranných opatření z  nařízení Vlády ČR, 
pak došlo k zahájení letošní sezóny v muzeu 
v sobotu 30. května a potrvá až do konce zá-
ří 2020. 
A co tedy v muzeu návštěvníkům všech věko-
vých kategorií nabízíme? Během volné pro-
hlídky najdou v  hlavním sále vystavené ori-
ginály letounů, německou létající střelu V-1 
v kopii 1:1, dále desítky modelů letadel, množ-
ství vojenských a  pilotních uniforem včetně 
dámských plesových šatů ušitých z válečné-
ho vojenského amerického padáku. Zájemci 
si mohou přečíst příběhy našich pilotů z  let 
1939 až 1945, prohlédnout exponáty připo-
mínající Velkou válku z let 1914 až 1918, nebo 

dobové předměty z  období atentátu na  za-
stupujícího říšského protektora Reinharda 
Heydricha. Uvidí rovněž exponáty dokumen-
tující válečné spojenecké letectvo a německé 
Luftwaffe, poválečné čs. vojenské i sportovní 
letectvo. Součástí expozice je také místo ur-
čené dětem na malování obrázků. 
Letecké muzeum Deštná bude v  červnu 
otevřeno každý den (mimo pondělí) od 
11.00 do 17.00 hodin. O prázdninách v čer-
venci a srpnu pak od 9.30 do 17.00 hodin. 
Autobusové zájezdy lze objednat telefonic-
ky. Více informací najdete na: www.destna.cz. 
Těšíme se na setkání!

Vladislav Burian 
Foto: archiv města Deštná

Hlavní sál Leteckého muzea Deštná. Na snímku kluzák Z-425 Šohaj, Ne-
beská Blecha, MiG-15 UTI, motor z MiG-21 a kopie střely V-1. 

Kinosál muzea zdobí model kluzáku s  německým průkopníkem letectví 
Otto Lilienthalem (1848-1896), křídlo z L-13 Blaníku a rogalo.

YMCA Jindřichův Hradec srdečně zve všech-
ny děti a jejich rodiče na YMCA odpoledne, 
které se koná v neděli 7. června od 14.00 ho- 
din na  sídlišti Vajgar v  prostoru před 
Trojstřediskem. 
Pro děti budou připravené soutěže a  hry, 
odměny za  jejich splnění, spousta dobrot 
a  chybět nebude ani skákací hrad či obří 
bublifuk. 
Akce se koná jako oslava Dne dětí a taky 176. vý-
ročí založení YMCA. 

Hana Nosková

 � Jindřichohradecká YMCA 
zve ratolesti na zábavné 
odpoledne 
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Na konci tohoto školního roku měli svá studia 
dovršit první studenti Akademie umění III. věku, 
která byla před dvěma lety otevřena při Základ-
ní umělecké škole Vítězslava Nováka v  Jindři-
chově Hradci. Těšili jsme se na výstavu výtvar-
ných prací, jejíž vernisáž měla být společným 
dílem pedagogů i  studentů všech čtyř oborů. 
Že se tak nestalo, je nám moc líto, ale věříme, 
že většině studentů bude dodatečně umožně-
no slavnostní a důstojnou formou své dvouleté 
vzdělávání v oblasti umění zakončit.
I přesto, že tento konec zůstává díky koronavi-
rové pandemii stále otevřený, nebrání nám to 
v přípravě na druhý cyklus studia.
Od října 2020 se na ZUŠ znovu otevřou brá-
ny uměleckého vzdělávání pro zájemce 

 � Základní umělecká škola Vítězslava Nováka informuje a zve
v  postproduktivním věku. Spodní věková 
hranice je 55 let.
Poskytneme jim studium ve  všech umělec-
kých oborech (hudebním, výtvarném, taneč-
ním a  literárně-dramatickém), které je per-
sonálně zajištěno kvalifikovanými pedagogy 
z řad učitelů ZUŠ.
Zájemcům umožníme smysluplné a  aktivní 
naplnění volného času specificky zaměřeným 
studiem, které bude vhodně naplňovat jejich 
potřeby – tvořivost, seberealizaci i navázání no-
vých kontaktů s vrstevníky podobných zájmů.
Studium se odehrává v zimních a  letních se-
mestrech a probíhá ve skupinách či individuál- 
ně jednou za čtrnáct dnů v lekcích po jedné až 
dvou hodinách.

V průběhu vzdělávání nejsou studenti hodno-
ceni a  semestry nejsou zakončeny zápočto-
vým týdnem, ani zkouškou. Účastník studia, 
který splní po  dvou letech stanovené pod-
mínky, se stane absolventem Akademie umě-
ní třetího věku a  bude mu vydán certifikát 
na slavnostní promoci.
Pokud se vám do  hlavy vkrádá myšlenka, že 
i vy byste chtěli oprášit své umělecké vzdělání 
z mládí nebo naopak zkusit něco zcela nové-
ho, pak neváhejte!
Jak se můžete přihlásit?
Závazné přihlášky ke  studiu pro nastávají-
cí akademický rok se podávají do 30. června 
2020 v kanceláři ZUŠ Janderova 165/II nebo 
prostřednictvím elektronického formuláře 
na webových stránkách: www.zus-jhradec.cz. 
Další případné informace vám rádi podáme 
na tel. č.: 384 361 909 nebo na e-mailu: aka-
demie@zus-jhradec.cz
Dále nám dovolte pozvat vás na výstavu pra-
cí žáků výtvarného oboru Základní umě-
lecké školy Vítězslava Nováka, tentokrát 
v Zámeckém mlýně. Díla, která vznikla v prů-
běhu letošního školního roku i  během dvou 
měsíců distančního vyučování, můžete zhléd-
nout od 8. června až do konce srpna 2020. 
Vzhledem k  současné situaci, která nepřeje 
akcím s velkým počtem účastníků, nebude vý-
stava bohužel zahájena slavnostní vernisáží.
Děkujeme Michalu Kotyzovi a  Spolku přátel 
historie jindřichohradeckých lesů a  rybníků 
za pomoc a ochotu při přípravě výstavy.
Mlýn je přístupný denně mimo pondělí 
od 10.00 do 18.00 hodin.
Nakonec si vás dovolujeme informovat, že 
vzhledem k  současné situaci se talentové 
zkoušky do  Základní umělecké školy Ví-
tězslava Nováka v  Jindřichově Hradci od-
kládají na  poslední srpnový týden. Při-
hlášky, které v  elektronické podobě najdete 
na  webových stránkách ZUŠ, můžete podá-
vat do 15. června 2020. 
Těšíme se na vás.

Hana Stráníková

Tak jako každý rok, i letos se na přelomu červ-
na a července děti těší na prázdniny. Počítají 
dny, kdy se opět sejdou s kamarády a budou 
prožívat různé hry a dobrodružství. Dva mě-
síce prázdnin však mnohým rodičům přidělá-
vají vrásky a marně si lámou hlavu s tím, jak 
se o děti postarat, když oni sami mají dovole-
né mnohem méně. Pokud jste i vy byli s dětmi 
doma už v předchozích měsících kvůli koro-
navirové krizi, zřejmě víte, o čem píšeme. Tak 
co s  tím? Řešením mohou být prázdninové 
příměstské tábory v Roseči. Děti navštěvu-
jí tábor pouze během dne, když jsou rodiče 
v zaměstnání. Svět Fantazie, z. ú. vám nabízí 

 �Domácí výuka končí, „hurá“ na prázdniny!
šest termínů těchto táborů. V každém z nich 
je vyhlášeno jiné téma, takže se vaše ratolesti 
nebudou nudit, ani kdyby jich absolvovali ví-
ce. V letošním roce máme zajištěn vyhrazený 
prostor pouze pro příměstské tábory s vlast-
ním vchodem a  zázemím. O  děti je postará-
no převážnou část dne. Začínáme již od 6.30 
hodin odjezdem z  autobusového nádraží 
z  Jindřichova Hradce do  Roseče, kde si děti 
převezmeme, a končíme v 18.00 hodin návra-
tem zpět na  jindřichohradecké autobusové 
nádraží. Během dne se o děti starají naši ve-
doucí, kteří mají již několikaletou praxi právě 
v práci s dětmi. Ty dostanou oběd a odpoled-

ní svačinu a odpočinou si od rodičů v přítom-
nosti svých vrstevníků. Odloží mobil, proto-
že naší filosofií je návrat k přírodě. Pro rodiče 
s vazbou na trh práce (zaměstnaní, OSVČ atd.) 
pak nabízíme i další finanční zvýhodnění díky 
dotaci MAS Česká Kanada. Více informací na-
leznete na našich webových stránkách: www.
svetfantaziezu.cz, můžete volat i  na  tel. č.: 
736 419 795, případně se rovnou přijeďte po-
dívat do Houbového parku v Roseči 3, kde bu-
dou letní příměstské tábory probíhat. Za ce-
lý tým Světa Fantazie, z. ú. vám přejeme, ať 
si můžete hrát, objevovat a zvídat zážitkem.

Pavla Ohnisková 
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me tedy extra hodného a  trpělivého pe-
čujícího majitele s domečkem se zahrád-
kou. Ostatní pejsci nejsou překážkou.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Adolf
kocourek, cca 1 rok

Budoucí kastrace podmínkou adopce. 
Adolf je pořád opatrný na lidský kontakt, 
nevyžaduje ho, ale ošetřit se nechá. Na zá-
chůdek chodí předpisově, baští vše, ale lé-
pe by mu bylo někde venku, ideálně ještě 
s další kočičkou. Psy celkem toleruje, když 
mu nenaruší jeho prostor. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Luťák
kocour, cca 1 rok, kastrovaný

Kocourek je hodný, mazlivý, veškerá vy-
šetření u zvěrolékaře zvládá s naprostým 
klidem. Po doléčení operované nohy bu-
de skvělým parťákem i do rodiny s dětmi.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

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

Lery
kříženec jezevčíka, jorkšíra a  pudla, pes, 
8 let, kastrovaný

Pejsek je menšího vzrůstu. Jeho matka by-
la prý kříženka jezevčíka a jorkšírského te-
riéra a tatínek pudl. Lery žil celý život jako 
psí jedináček s paničkou v bytě. Evidentně 
nebyl na hodně věcí zvyklý a když si není 
jistý, vrčí, ale je to spíše jeho komunikač-
ní prostředek, protože když se uklidní, tak 
přestane. Nechá si ale bez problémů nasa-
dit náhubek, takže pro jistotu ho dostává 
vždy, když je pro něj něco nového, např. 
koupání nebo prohlídka u  zvěrolékaře. 
Procházky vyloženě miluje, jak se vez-
me vodítko, radostí hopsá a běží ke dve-
řím. Rád si čuchá a vše musí označit. Do-
ma je ale 100% čistotný. Na vodítku chodí 
hezky, s ostatními pejsky má tendence se 
seznamovat a kamarádit se s nimi. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Dorotka
malá kříženka, fena, 8 let, kastrovaná

Dorotka je drobná fenečka, zprvu je tro-
chu bázlivá, ale jakmile zjistí, že jí nic ne-
hrozí, je přítulná. Doma je čistotná, ale 
vzhledem k tomu, že je trochu uštěkaná, 
doporučujeme ji spíše do  domku se za-

hrádkou, ale s  pobytem uvnitř. Je zvyklá 
žít ve smečce, proto by pro ni byla vítána 
přítomnost druhého pejska. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 
(Jindřichův Hradec)

Jonáš
menší kříženec, pes, 9 let, kastrovaný 

Jonáš je menší pejsek, zprvu si drží od-
stup, ale po chvíli se nechá pohladit a  je 
z něj velký mazlík. S ostatními pejsky vy-
chází dobře, ale snaží se velet, proto bu-
de lepší jako jedináček. Doma je čistotný.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 
(Jindřichův Hradec)

Žolík
malý kříženec, pes, 8 let, kastrovaný 

Žolík je cca 9 kg vážící pejsek. S ostatními 
pejsky vychází dobře. Bohužel má něko-
lik zdravotních problémů. Pejsek má ochr-
nuté zadní končetiny, není proto schopen 
chůze, ale pohyblivý je až dost! Venku se 
krásně naučil na  psím vozíčku, doma se 
pohybuje tak, že zadní část těla tahá pod 
nebo za  sebou. S  ochrnutím se bohužel 
také pojí inkontinence, ale vše se dá bez 
problémů vyřešit plenkou. Ačkoli je pé-
če o takového pejska náročnější, není ne-
možná a Žolíkův optimismus a radost ze 
života vám tuto péči tisíckrát vrátí. Hledá-

CHCETE NÁS?

Svým členům a  příznivcům oznamujeme, že přednáška Mgr.  Jana Mikeše s  názvem „Utajené poklady Jindřichohradecka“, plánovaná 
na pondělí 8. června 2020, se s ohledem na omezení kulturních a společenských akcí nekoná. O nových termínech zájezdů spolku, plánova-
ných na podzim letošního roku, vás budeme podle aktuální situace včas informovat. Současně přejeme všem členům spolku pevné zdraví i pří-
jemně prožité léto a těšíme se na pravidelná podzimní setkání počínaje 12. říjnem 2020.

Jiří Langer

 � Spolek přátel starého Jindřichova Hradce informuje

14  | JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ Žijeme naplno!



KULTURNÍ SERVIS

Po dlouhé přestávce se v pondělí 25. května 
znovu otevřely brány jindřichohradecké-
ho zámku. V  letošním roce oslavíme 800 let 
od první písemné zmínky o Jindřichově Hradci, 
neboť na smlouvě Vítka z Klokot z roku 1220 se 
Vítkovec Jindřich poprvé představil jako Hen- 
ricus de Novo Castro, tedy z  Nového, pozdě-
ji po  něm pojmenovaného Jindřichova Hrad-
ce. Faksimile této listiny, stejně jako řada dal-
ších unikátních exponátů, budou v  letošním 
roce rozmístěny na jednotlivých prohlídkových 
trasách zámku. Můžete se tak těšit i  na  mno-
hé, dosud nikdy nevystavené předměty, napří-
klad kříž z Palestiny s částečkami prsti ze Svaté 
země, který nejspíše přivezl ze svých cest Heř-
man Černín, rukavičky hraběnky Františky Sla-
vatové, vychovatelky císaře Leopolda I., nebo 
klobouk Jana Karla Jáchyma, tedy posledního 
hraběte Slavaty, který se na sklonku 17. století 
stal generálem řádu karmelitánů. Uvidíte také 

 �Otevření jindřichohradeckého zámku 
část mincovní sbírky rodu Černínů z jihočeské-
ho muzea v Českých Budějovicích a mnohé dal-
ší. Kromě této výstavy, rozptýlené po všech zá-
meckých expozicích, bychom vás rádi pozvali 
i  na  prezentaci obrazů a  grafik jindřicho-
hradeckého výtvarníka Pavla Vavříka, kte-
rá bude přístupná od 14. června v zámecké 
galerii. Při zákazu velkých akcí zůstávají pro 
letní sezónu největším lákadlem noční pro-
hlídky „Defenestrace, aneb příběh Viléma 
Slavaty“, které budou v letošním roce mít svou 
derniéru. Novinkou letošního roku je i možnost 
koupě online vstupenek na  prohlídkové trasy 
z pohodlí domova, která vás zbaví nutnosti če-
kat fronty v pokladně. Nenechte si ujít ani další 
akce a novinky, o nichž vždy dopředu informu-
jeme prostřednictvím Facebooku a  našich in-
ternetových stránek. 
Těšíme se na setkání.

Jan Mikeš

Výstavní dům a galerie Stará radnice na ná-
městí Míru otevřel 12. května své expozice ve-
řejnosti. 
Pro výstavní sezónu roku 2020 jsou otevře-
ny stálé expozice z dějin městské samosprávy 
města Jindřichův Hradec a obřadní síň Jana Ko-
těry. Stálá expozice Jindřichohradeckých míst-
ních drah prošla v  době přestávky přeměnou 
a návštěvníkům přináší nové informace o histo-
rii, ale i o současnosti společnosti. Návštěvníky 
dále určitě potěší vylepšený provoz na modelo-

 � Přijďte za Broučky s děvčátky i kloučky
vém kolejišti, které patří k největším v Jihočes-
kém kraji.
V galerii výstavního domu je otevřena výsta-
va Nejen Broučci Arch. Zdeňka Podhůrské-
ho. Výstava představuje průřez tvorbou jed-
noho z  našich největších výtvarníků a  tvůrce 
legendárních večerníčků Broučci, Neználkovy 
příhody, Birlibán, Dobrodružství Čokoládového 
panáčka, Čmelák Aninka a jiných. 
V měsíci září naplní galerii výstava Čeští věd-
ci a jejich vynálezy, výstava karikatur českých 

vědců a jejich vědeckých přínosů. Vánoční část, 
pojatou jako adventní výstavu, budou tvořit 
fotografie jindřichohradeckého fotografa 
Petra Kubeše. Výstava představuje art fotogra-
fii, která je inspirována inverzní perspektivou 
středověkého malířství.   
Otevírací doba Výstavního domu a  galerie 
Stará radnice: úterý–neděle 10.00–12.00 ho- 
din, 13.00–17.00 hodin
Těšíme se na vaši návštěvu.

Martin Jedlička
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Vážení příznivci Noci kostelů. Letošní roč-
ník bude z  důvodu epidemie poněkud odliš-
ný od  těch předchozích. Jednak se přesouvá 
z  pátku 5. června na  pátek 12. června 2020, 
ale především nás protiepidemická opatření 
nutí, abychom jej uskutečnili nikoliv fyzicky, 
ale virtuálně. Tudíž si vás dovoluji pozvat ne 
do kostela, ale k počítači, a to k prohlídce našich 
jindřichohradeckých kostelů prostřednictvím 
audiovizuální techniky. S  kamerou a  komen-
tářem budeme moci nahlédnout i  tam, kam 
běžně návštěvníci přístup nemají. Zamyslíme 
se nad vším, čeho byly tyto naše kostely v dě-
jinách svědky a jaké starosti i radosti v nich na-

 �Katolická církev se k Noci kostelů připojí virtuálně, evangelická církev počítá s účastí veřejnosti 
ši předkové prožívali. Podobně bude možno na-
vštívit větší množství kostelů z celé naší diecéze. 
Podrobnosti najdete, až se Noc kostelů přiblíží, 
na  webových stránkách jindřichohradeckého 
proboštství: www.proboststvi-jh.cz. Těším se, 
že společně prožijeme zajímavý večer a o příš-
tím ročníku se opět setkáme „naživo“. 

Probošt Ivo Prokop 

Českobratrská církev evangelická v  Jindřicho-
vě Hradci zve v  pátek 12. června veřejnost 
na tradiční Noc kostelů. V evangelickém kos-
tele v Bratrské ulici jsme pro vás připravili ten-
to program:

18.30 hodin – komentovaná prohlídka koste-
la a varhan
19.00 hodin – houslový koncert Miloše Havlí-
ka, houslisty Symfonického orchestru Hlavního 
města Prahy FOK. Zazní barokní hudba Johan-
na Sebastiana Bacha, partity č. 2 a 3. Koncert je 
věnován jako poděkování všem, kdo se mimo-
řádně nasazovali či nasazují pro pomoc dru-
hým v čase koronakrize. Dosaďte si sami, za ko-
ho jste vděční. 
20.00 hodin – komentovaná prohlídka koste-
la a varhan

Hana Nosková

Skupina A 
Edward Taylor „Co takhle ke  zpovědi“ – 
Agentura Harlekýn
V  režii Vladimíra Strniska hrají: Petr Nárožný, 
Jaromír Nosek / Jakub Štěpán, Martin Zahálka, 
Jan Čenský, Máša Málková, Zuzana Slavíková /
Ilona Svobodová a další.

Vlasta Žehrová „Zavřete oči, swing přichází“ 
– Divadlo v Řeznické

 � Zajistěte si včas podzimní divadelní předplatné  
V režii Vlasty Žehrové hrají: Vlasta Žehrová, Ka-
teřina Steinerová, Ondřej Kavan, Zbyněk Fric.

Claude Magnier, Mélanie Guillaume, Jean 
Franco „Lady Oskar“ – Divadlo Kalich
V  režii Jany Paulové hrají: Jana Paulová, Ladi-
slav Hampl, David Suchařípa, Jan Kříž, Denisa 
Pfauserová / Leontina Hromádková, Vendula 
Fialová a Barbora Vyskočilová / Marie Křížová.

Michael Engler „Znovu a líp“ – Divadlo Příbram
V  režii Martiny Krátké hrají: Kristýna Frejová, 
Václav Vašák / Luboš Veselý / Zbyšek Humpo-
lec, Klára Cibulková / Marcela Holubcová, Ma-
rek Daniel, Jana Kozubková / Klára Cibulková / 
Petra Mikulková

Skupina B 
Daniela Šteruská „Žena obecná“ – VMArt
V  režii Adély Laštovkové Stodolové hraje Ivana 
Jirešová.

Donald L. Coburn „Gin game“ – Vršovické di-
vadlo Mana  
V  režii Ondřeje Zajíce hrají: Zuzana Kronerová 
a Dušan Sitek. 

Prodej předplatenek začíná dne 23. červ-
na 2020 v  pokladně KD Střelnice (tel. č.: 
384 497 474) a potrvá do 9. srpna 2020 (ne-
platí pro stávající předplatitele). 
Bližší informace v  kanceláři KD Střelnice 
na tel. č.: 384 497 473. 

Provozní doba pokladny KD Střelnice: 

úterý–sobota 15.00–20.30 hodin 
(přestávka 18.00–18.30 hodin), 

neděle 14.30– 20.30 hodin 
(přestávka 18.00–18.30 hodin).

Ivana Bačáková

Vstupenky za zrušené akce zakoupené v pokladně KD Střelnice v hotovosti je možné vrátit v pokladně kulturního domu. Jedná se o vstu-
penky zakoupené na akce Znovu a líp, 23. divadelní ples, Senior klub, Gin Game, Kosí bratři, Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v ma-
pách, Když se zhasne, Travesti show Techtle Mechtle a Kočky „Tančírna“ a filmová představení. Vyzvedněte si vstupné za neodehraná předsta-
vení do 30. června 2020.

Jiří Kubát

 � Za zrušené akce vám vrátí vstupné v pokladně KD Střelnice
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KINO
STŘELNICE

červen 2020 www.kino.jh.cz

Kino Střelnice je v provozu v omezeném rozsahu. 
Aktuální program kina sledujte na: 

www.kino.jh.cz nebo www.jh.cz. 

Provozní doba pokladny KD Střelnice: 
úterý–sobota 15.00–20.30 hodin, neděle 14.30–20.30 hodin. 

Přestávka 18.00–18.30 hodin.

 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
Bílá věž letos s Gočárem a královnou
Návštěvníci se cestou za  výhledem do  kraje budou moci prolistovat 
na dotykových obrazovkách životem a dílem urbanistického velikána Jo-
sefa Gočára. Kromě dospělých si na své ale přijdou i děti, a to s průvodkyní 
královnou. S ní si budou moci děti vystoupat na ochoz v následujících ter-
mínech: 20. června, 4. července, 29. srpna a 12. září.   
CHEB
13.–16. 6. 2020 - Chebské dvorky 
Na zdech, plotech i zábradlích, ve vzduchu i na zemi se ocitnou fotografie, 
malby, grafické práce, kresby a prostorové instalace. Představíme výtvarné 
a fotografické projekty mladých tvůrců, studentů a uměleckých seskupe-
ní, obrazy a fotografie profesionálů i nadaných amatérů včetně prezenta-
ce nezávislých designerů.
KUTNÁ HORA
Do dubna 2021 - „Jak to bylo před UNESCEM“ – Kutná Hora – 25 let 
na seznamu UNESCO 
Retrospektivní výstava v Dačického domě prezentuje zdevastované histo-
rické jádro, mapuje obnovu nejvýznamnějších památek, nabízí konfron-
tace proměn města v nejznámějších ulicích. Výstava fotografií je doplně-
na archivními filmovými dokumenty a připomene dobové záběry stavu 
historických památek, jejich obnovu, či slavnostní zasedání zapsání Kutné 
Hory na Listinu UNESCO. 
LITOMYŠL
Od 12. 6. 2020 - Opět bude zpřístupněno rozšířené Portmoneum – Mu-
seum Josefa Váchala.  Kromě nového videomappingu „Josef Váchal – 
Kumštýř boha i ďábla“ bude k vidění i sezónní výstava Krvavý román Jo-
sefa Váchala.  
POLIČKA
Do 18. 10. 2020 - Imaginárium v Poličce aneb Živá výstava Divadla 
bratří Formanů a jejich přátel
Interaktivní a hravá výstava uměleckých a řemeslných prací osobitých vý-
tvarníků a tvůrců. Centrum Bohuslava Martinů v Poličce. 
TELČ
Navštivte Telčské podzemí a  prostřednictvím interaktivní zábavně na-
učné expozice se přímo v tajemných sklepeních můžete seznámit se zají-
mavými fakty z historie města. Zpřístupněna je i vyhlídková věž sv. Ducha 
s multimediální expozicí z historie i současnosti města.
TŘEBOŇ
Do 28. 6. 2020 - Výstava Kresby a grafika Miloslava Nováčka a expozi-
ce Třeboňské rybníkářské dědictví
Navštívit ji můžete v Domě Štěpánka Netolického na Masarykově náměstí 
89, a to denně kromě pondělí od 10.00 do 17.00 hodin. 
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webo-
vých stránkách www.ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová
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VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM JINDŘICHŮV HRADEC

Muzeum fotografie a  moderních obrazových 
médií bylo 12. května 2020 otevřeno pro ve-
řejnost a nabízí hned několik pozoruhodných 
výstav. V  první řadě je to 
výstava s  názvem Václav 
Chochola – Morava 53–88, 
přibližující život v  Mikulo-
vě a jeho okolí v rozmezí let 
1953 až 1988. Výstava je k vi-
dění do 31. srpna 2020.
Další novinkou letošního roku je výstava na-
zvaná Karel Kulovaný – Můj svět II, která na-
bízí záběry z mnoha turisticky atraktivních ze-
mí, např. z Chile, Kuby, Francie či Argentiny. 
Z loňské sezóny zůstaly prodloužené dvě vý-
stavy – jednak Horizontály a  vertikály Vla-
dimíra Noska, a  také soubory fotografií řady 
amatérských fotografických spolků s  názvem 
Mapový okruh Vysočina, mezi něž patří také 
tvorba Spolku Fokus Jindřichův Hradec.

 �Muzeum fotografie a MOM vítá první letošní návštěvníky  
V nejbližších týdnech chystáme otevření no-
vé výstavy uspořádané k  životnímu jubileu 
jihočeské autorky Bohuslavy Maříkové nazva-
né Theatrum Mundi / Fotografie z let 1968–
2020. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 
18. června v 17.00 hodin.

Foto: Václav ChocholaFoto: Bohuslava Maříková

V úterý 26. května 2020 bylo otevřeno nové pla-
netárium včetně zrekonstruované a  moderně 
přestavěné hvězdárny prof. Františka Nušla. Pla-
netárium má kapacitu 60 míst, k dispozici dva 
digitální laserové projektory a  nejmodernější 
technologii Digistar 6. Každý program s astro-
nomickou tématikou bude mít živě moderova-
ný úvod. V nabídce jsou tyto promítací časy:

středa, čtvrtek, pátek
od 16.00 hodin, od 18.00 hodin

sobota
od 14.00 hodin, od 16.00 hodin, 
od 18.00 hodin

neděle
od 14.00 hodin, od 16.00 hodin

 �Nově otevřené planetárium zve všechny zájemce o astronomii

Také v  Domě gobelínů je pro návštěvníky 
přichystána nová výstava, kde budou před-
staveny tkané výrobky a  tapiserie kurzis-
tek a která potrvá do příštího roku. K vidění 
je dále po celý letošní rok oblíbená výstava 
k  poctě Marie Hoppe Teinitzerové a  sou-
časně také originály tapiserií zapůjčených ze 
sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Pra-
ze od  autorů C. Boudy a  B. Štorma. Hlavním 
exponátem výstavy je velkoplošná tapiserie 
Praga regina musicae – Praha hudební.

Hana Miglová

 �Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel otevřel své brány veřejnosti
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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.
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VÝCHODNĚ OD J. HRADCE JE
JAROŠOV NAD NEŽÁRKOU. LEŽÍ
NA SOUTOKU ŘÍČEK KAMENICE

A ŽIROVNICE. JE TO JEDINÁ
ŘEKA MNOHA NÁZVŮ, A TO PODLE

MÍSTA, KUDY PROTÉKÁ, NEŽ SE
SPOJÍ S LUŽNICÍ. ZE STŘEDOVĚKU
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O aktuální situaci ohledně kulturních a společenských akcí vás budeme informovat na: www.jh.cz, www.kultura.jh.cz.


