
ZÁŘÍ, VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY SE VAŘÍ

S návratem žáků a studentů do škol, se vrací, jako kaž-
dý rok, také i jakási revize vzdělávacího programu pro 
základní školy. I  na  ministerstvu školství se cosi va-
ří. Teď nemám na  mysli „odvařeného ministra Petra 
Gazdíka“. Místo něj vylezl ze STANu nový ministr 

Vladimír Balaš. Ten prý při svém nástupu do funkce slíbil, 
že chce v započaté (nekonečné) reformě pokračovat. Domní-
vám se, že to myslí dobře, ale dopadne to jako vždy… Podle 
manažerky projektu Lichtenbergové se nyní musí čekat na to, 
jak se do návrhu koncepce zapracují připomínky z minister-
stva, co si k tomu řekne národní pedagogický institut a školní 
inspekce. A začne se vařit...                     (Pokračování na str. 2)
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Měsíčník NEON
www.neon-jh.cz

9/2022 ročník: XXVI. 

„Nakonec bude všechno v pořádku. Pokud to není v pořádku, ještě není konec.“    
(John Lennon)

www.neon-jh.cz

Aktuální číslo 
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Sídlíme na adrese 
Miřiovského 1303 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu. 

Pro bližší informace nás můžete 
sledovat na sociálních sítích: 
IG: @gladiatorsgymjh 
FB: Gladiators gym Jindřichův Hradec

Út 18:00	 Muay	Thai	–	začátečníci

Út 19:00	 Muay	Thai	–	pokročilí

Čt	18:30	 Kondiční	silová	příprava

Pá	18:00	 Muay	Thai	–	dámy

Pá	19:00	 Muay	Thai	–	začátečníci	
	 +	pokročilí

Ne	17:00	 Kruhový	trénink

Ne	18:00	 Sparingy

(vedle 
Hopsálkova)
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Více na str. 9 Náměstí Míru 163/I., 377 01 Jindřichův Hradec  www.oculista.cz

Prodloužená otevírací doba platná od 1. září:

Optika:

Po:	 7:00	–	17:00	

Út:	 8:00	–	17:00	

St:	 8:00	–	17:00	

Čt:	 7:00	–	17:00	

Pá:	 8:00	–	17:00	

Kontakt:

tel.:	733	555	225

e-mail:	optikajh@oculista.cz

Ordinace:

Po:	 7:00	-	12:00	 12:30	-	17:00

Út:	 8:00	-	12:00	 12:00	-	15:00

St:	 8:00	-	12:00	 sudé	týdny	MUDr.	Věra	Kubešová,	liché	MUDr.	Jiří	Štern

Čt:	 7:00	-	12:00	 12:30	-	15:00		

Pá:	 8:00	-	12:30	 	

Akutní	případy	denně	do	10,00	hod.

Kontakt:

tel.:	565	555	328

e-mail:	ordinacejh@oculista.cz

Estetická chirurgie:

tel.:	604	257	557

e-mail:	estetika@oculista.cz

Zpátky do školy! Přijďte se k nám  
ujistit, že váš školák dobře vidí
Nastal	čas	obstarat	výbavu	pro	nový školní 

rok.	K	ní	patří	i	pravidelná každoroční 

kontrola zraku vašeho	dítěte	a	případné 

pořízení nových brýlí.	Za	únavou	a	slabými	

výkony	ve	škole	totiž	může	být	i	obyčejná	

refrakční	vada.	

Děti do 15 let musí	s	rodiči	navštívit	očního 

lékaře,	těm	starším zrak přeměří zkušený 

optometrista.	Čekací	lhůty	se	v	očním	centru	

Oculista	pro	velký	zájem	prodlužují,	a	proto	

s	objednáním	neváhejte.	

Malé	děti	od	brýlí	očekávají	především	to,	že	

jim	nebudou	bránit	v	rošťárnách.	Teenageři	už	

mají	náročné	požadavky	na	design	a	značku.	

V naší optice vám nabídneme široký výběr 

brýlový obrub – téměř nerozbitné dětské 

brýle s	flexi	klouby	v	rozmanitých	tvarech	

a	barvách	i fashion modely podle	posledních	

trendů	pro dospívající.	Jim	doporučíme	filtr 

modrého světla pro	ochranu	očí,	protože	

mladí	lidé	tráví	u	obrazovek	mobilů	hodně	

času.

měření zraku každý den

KANCELÁŘ 
pro zákazníky 

otevřena každou 
středu 14–16 h
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Kontakty do redakce: Pravdova 568/II, J. Hradec; mobil: 607 874 450; neon@rain-tiskarna.cz

(Dokončení ze str. 1)
Úpravy učebních plánů pro základ-
ní a střední školy slíbila i tato vláda 
ve  svém programovém prohláše-
ní. Takovou fixní ideu (domnělou 
představu) předkládá každá nová 
vláda s  vědomím, že slibem nezar-
moutíš. Česky se to dá jadrně vyjá-
dřit slovy, že sliby se slibují, blázni 
se radují. Jak se podle současných 
vládních představ ma-
jí současné učební plá-
ny upravovat? Co má 
všechno přijít do  ono-
ho pomyslného škol-
ního hrnce? Důraz by 
se prý měl do  budouc-
na klást na  - občanské 
vzdělávání, etickou vý-
chovu, finanční a medi-
ální gramotnost a kritic-
ké myšlení… Co si mají 
pod tím rodiče školáka 
běžně představit? Co to 
na  ně chystají ti, kdož 
mají řídit školní cestu jejich dětí 
do současného světa? Jaká je úroveň 
jejich vlastní občanské vzdělanosti? 
Jsou dostatečně eticky vychovaní, 
finančně a mediálně gramotní a  ja-
ké mají to záhadné kritické myšlení? 
Jak budou určovat, co má být uči-
vo všude povinné (učeně zvané já-
drové) a co více či méně nepovinné 
(učeně zvané rozšiřující)? Prý zatím 

odborní experti navrhli jakési tři va-
rianty (tradiční to česká cesta) a mi-
nisterstvo školství by mělo rozhod-
nout, kterou cestou se půjde a kudy 
cesta nevede. No, já se spíše domní-
vám, že budou na ministerstvu hle-
dat, kdo (školy) se má vydat tou kte-
rou cestou a navaří z toho hotovou 
bramboračku. Teď si dovolím ma-
lou odbočku – Můj oblíbený pořad 

„Jak to vidí“ tuto nedě-
li moderoval Zbigniew 
Czendlik a  na  jeho zá-
kladní otázku Co by se 
mělo změnit v  českém 
školství(?) odpovída-
la Magdalena Málková, 
spoluzakladatelka zá-
kladní školy Prosperity. 
Výše zmínění odborní 
experti by, podle jejího 
názoru, měli vylézt ze 
svých bublin a  poučit 
se, jak se to dělá jinde. 
Já se ale domnívám, že 

těch několik set lidí, kteří mají pra-
covat na  tvorbě nového vzdělávací-
ho plánu by si zřejmě nepřáli, aby je 
poučovala jakási učitelka, byť úspěš-
ná, z malé, prý tak zvaně „alternativ-
ní“, školičky. Jak praví titulek – je zá-
ří a to se zase hodně mluví o tom, co 
nová vláda hodlá uvařit v našem po-
někud zmateném školství.

(zdenek@pisa.cz)

MÍSTO SKAUTA GAZDÍKA
VYLEZL ZE STANU BALAŠ

Po
sl

an
ec

 V
la

di
m

ír 
B

al
aš

   
   

   
  P

ou
ži

tý
 z

dr
oj

: S
TA

N

Agrokom-tech BRYSS s. r. o
Jarošovská 1267/II, J. Hradec

Tel: 606 620750; 608 037 036
info@at-bryss.cz, www.at-bryss.cz

Dokonalost americké 
zahradní techniky

3 roky záruka

• Zaručená kvalita 
• Profesionální servis
• Výjimečné tech. parametry
• Poprodejní péče, posezonní prohlídky

SVĚTOVÁ JEDNIČKA 
v úklidové technice

AKCE! sezona 2022
Více na webových stránkách

Poznejte 
změnu

Široký sortiment čistící 
a úklidové techniky
PRODEJ, SERVIS, PORADENSTVÍ, 
PŘÍSLUŠENSTVÍ, NÁHR. DÍLY

CELÝ ROK V ČISTOTĚ? S TECHNIKOU KÄRCHER SNADNO

ŠTÍPAČE A ŠTĚPKOVAČE 
DŘEVA, A DALŠÍ STROJE 

Německá kvalita 
za výhodné ceny

• Široký výběr
• Servis a poprodejní  
 péče
• Pohon benzin, 
 diesel, elektro

NOVĚ
u

AT BRYSS

Čtyřkolky,
UTV vozidla, 

elektrická vozidla

Pro práci i zábavu

• Profesionální servis a opravy vozidel všech značek
• Diagnostika vozidel
• Dokonale přesná geometrie 
 3D na přístroji HUNTER
• Výměna a přezouvání pneu
• Kontrola a doplnění náplní  

Přijmeme do našeho týmu 
AUTOMECHANIKA

OBJEDNÁNÍ 
NA SERVIS, 

tel.: 606 612 206

Postaráme se o váš 
vůz v každé době…

Plnění klimatizací 
Desinfekce klimati-

zace a interiéru
Kvalita a tradice...
...srdcem našich lidí...

Cena od 

111 990 Kč 
vč. DPH
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  Jindřichohradecká firma specializující se na 
elektromontážní, geodetické a projekční práce. 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Více informací na: 

384 344 813 

lenka.lexova@fiera.cz 

www.fiera.cz 
 

GEODET/KA ELEKTROMONTÉR 

PROJEKTANT 
ELEKTRO 

STROJNÍK 

PŘIDEJTE SE 
K NÁM 

Možnost 
rekvalifikace. 
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Jsme různorodá skupina, věříme, že i zajímavých lidí 
a  chceme se ucházet o  Vaši přízeň v  nadcházejících 
komunálních volbách. Naše osobní zkušenosti z pro-
fesního i osobního života jsme připraveni využít pro 
blaho našeho krásného historického města. 

Část této kandidátky je tvořena členy místní organizace 
KDU-ČSL v Jindřichově Hradci a převážnou část tvoří naši 
přátelé, s  kterými se potkáváme při různých příležitos-
tech neprofesního života. Máme podobný pohled na zá-
kladní otázky vidění světa, funkce rodiny či obecně žeb-
říčku hodnot. 

Protože dnešní svět je velmi turbulentní, rozhodli jsme se 
po  těch mnoha letech spojit dohromady trochu formálněji 
a pokusit se v nadcházejících volbách uspět a do mozaiky 
politických stran či jiných seskupení přinést další pohled 
na možný způsob vedení města. 

Kandidátka obsahuje tváře známé i méně známé, ročníky 
mladší, i ty z druhé části věkového spektra, lidi rozličného 
vzdělání i profesí. A jistě není zanedbatelné, a možná ani 
náhodné, že na kandidátce máme nejvyrovnanější mož-
ný poměr mužů i žen – bez potřeby různých formálních 
příkazů a kvót.

ODPOVĚDNĚ PRO HRADEC (společná kandidátka nezávislých kandidátů a KDU-ČSL)

 CO NÁS SPOJUJE:
• Úcta ke kořenům, dobrým tradicím, rodinnému soužití.
• Pocit odpovědnosti k našemu krásnému starobylému městu.
• Touha po komunikaci a snaha porozumět lidem různého věku,  
 sociálního postavení, vzdělání, náboženství, zdravotního   
 stavu, osobního zaměření…
• Snaha vnášet do procesů klid a nadhled.
• Úcta a podpora různých forem dobrovolnické a volnočasové  
 činnosti, která zkvalitňuje život a přináší pozitivní podněty.

VOLTE ČÍSLO 10
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P :ŘIJMEME
TECHNIK OVĚŘOVÁNÍ TACHOGRAFŮ

kariera@artruck.cz
Pro více informací nás kontaktujte na e-mail

Požadujeme: Nabízíme:
minimální SŠ vzdělání v oboru
trestní bezúhonnost
ŘP skupiny B, C další skupiny výhodou
znalost práce na PC
pracovitost, zodpovědnost
a komunikativní vystupování

dobré platové podmínky
zaměstnání na hlavní pracovní poměr
přátelský pracovní kolektiv
pravidelná školení
podpora při zaškolení
firemní benefity
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VOLTE ČÍSLO 10
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1. Udržení cen za místní poplatky
 Budeme hledat možnosti, aby nebylo nutné zvyšovat cenu  
 za svoz komunálního odpadu, poplatky za užívání veřejného  
 prostranství, poplatky za psy

2. Sportovní zázemí pro žáky, mladistvé    
 a organizované sporty 
 Podpoříme opravy a vybudování nových dětských hřišť   
 v obytných zónách, budeme podporovat postupnou dostavbu  
 Tyršova stadionu, včetně Sokolovny, za účelem vytvoření zázemí  
 nadregionálního významu

3. Revitalizace sídlištních ploch včetně ploch 
 pro parkování
 Na základě výsledků studií (sídliště Vajgar – pilotní projekt)  
 provedeme revitalizaci včetně zvýšení kapacit odstavných ploch  
 pro vozidla obyvatel sídlišť, s minimem zásahů do zelených ploch 

4. Rozvoj ploch pro individuální a hromadné bydlení  
 Začneme budovat základní infrastrukturu nutnou pro výstavbu  
 nových domů a bytů na pozemcích města, přičemž budeme dbát  
 na cenovou dostupnost. Zasadíme se o změnu územního plánu  
 tak, aby nebránil výstavbě a umožnil obyvatelům bydlet   
 v našem městě

5. Podpora vzniku nových pracovních příležitostí 
 Budeme se zasazovat o přípravu infrastruktury a podmínek  
 pro rozvoj podnikatelského prostředí 

6. Volnočasové a kulturní vyžití  
 Zasadíme se o zvýšení dostupnosti zajímavých a kvalitních  
 kulturních událostí ve městě, podpoříme doplnění městské  
 zeleně o zelené stěny a volnočasové aktivity např. lanový park 

7. Elektronizace městského úřadu a pokračování  
 zavádění prvků smart city
 Chceme zrychlit elektronizaci městského úřadu tak, aby bylo  
 možné většinu administrativních záležitostí vyřešit elektronicky,  
 a dále aplikovat moderní prvky městského urbanismu např.  
 do systému veřejného osvětlení, řízení dopravy apod.    

8. Rybník Vajgar a přilehlé okolí 
 Budeme jednat s krajskými a ministerskými institucemi za účelem  
 vypsání dotačního titulu umožňujícího revitalizaci rybníka Vajgar  
 a současně i okolí, tak aby sloužilo všem obyvatelům 

9. Nemovitosti ve vlastnictví města 
 Budeme hledat možnosti pro ekonomicky efektivní využití  
 stávajících nemovitosti města, která jsou dnes zátěží.   
 Dále se zasadíme, aby budoucí investice do nemovitostí, byly  
 efektivní a smysluplné

10. Rozvoj městských částí 
 Podpoříme vznik participativního rozpočtu pro městské části,  
 aby mohli osadní výbory lépe organizovat svoji činnost 

Potřebujeme od Vás, spoluobčané, Vaše hlasy   
a silný mandát, mnoho stranová koalice snižuje šance 
úspěšného rozvoje města

VY JSTE NAŠE 
PRIORITA!

Zadavatel: hnutí ANO, zpracovatel: Neon

6. Mgr. Martin Žižkovský, 40 let

7. Milada Hrušková, 66 let

8. Pavel Ptáčník, 63 let

9. Ing. Jan Zíka, 27 let

10. Soňa Smejkalová, 58 let

11. Dr. Mgr. Jiří Toufar, 80 let

12. Jiří Lacina, 68 let

13. Iveta Knoblochová, 30 let

14. Jiří Šimek, 70 let

15. Hana Dominová, 67 let

16. Mgr. Eva Strachotová, 66 let

17. Jiří Novotný, 71 let

18. Zdenek Nosek, 39 let

19. Mgr. Jana Toufarová, 79 let

20. Bc. Rudolf Nowak, 57 let

21. Kristýna Knoblochová, 25 let

22. Jiří Štipl, 54 let

23. JUDr. Václav Vyhlídka, 75 let

24. MUDr. Jindřich Pink, CSc., 79 let

25. Ing. Jiří Hruška, 67 let

26. Martin Blížil, 18 let

27. Magda Řimnáčová, 75 let

  1. 

Ing. Magda Blížilová,
53 let

 2. 

Mgr. Ing. Michal Kozár, 
MBA, 39 let

 3. 

Ing. 
Jiří Strachota, 
68 let

 4. 

JUDr. 
Pavel Prygl, 
71 let

 5. 

Ing. 
Petr Vlček, 
61 let

Volte č. 11

11
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do našich provozů:  
 (Hamr 148, Suchdol nad Lužnicí) 
  (arch. Teplého 434, Jindřichův Hradec)  

 
 

 
 

POŽADUJEME 
Spolehlivost, pracovitost, pečlivost, práci ve 
vícesměnném provozu, praxe na obdobné 
pozici výhodou, AJ, NJ výhodou, manuální 

zručnost. 
 

NÁPLŇ PRÁCE 
Obsluha a základní nastavení automatické 

výrobní linky, kontrola prvotní kvality 
výrobků, dodržování standardů. 

 
NABÍZÍME 

Hrubá mzda cca 31.000 – 39.000,-Kč,  
zaškolení, stravenkový paušál, odměna za 

docházku, tarifní příplatek, eBenefity, bonus 
za práci bez absence. 

 

 
POŽADUJEME

Manuální zručnost, ochota učit se, pracovitost, pečlivost, práci v dvousměnném provozu  
(ranní-odpolední nebo ranní–noční). 

 
NABÍZÍME 

Nástupní hrubá mzda od  cca 20.500 – 26.000,-Kč, zaškolení, stravenkový paušál, odměna za docházku, 
tarifní příplatek, eBenefity, bonus za práci bez absence. 

 
POŽADUJEME 

SOU technického směru, praxe na dané pozici výhodou, 
práce ve vícesměnném provoze, znalost  NJ nebo AJ 

výhodou, vysoké pracovní nasazení, flexibilita a 
pohotovost, maximálně zodpovědný přístup. 

 
NÁPLŇ PRÁCE 

Provádění oprav závad strojů a zařízení, provádění 
plánované údržby strojů a zařízení, podílení se na 

instalaci nových zařízení a strojů. 
 

NABÍZÍME 
Hrubá mzda cca 35.000 – 46.000,-Kč,  

 zaškolení, stravenkový paušál, odměna za docházku, 
tarifní příplatek, eBenefity, bonus za práci bez absence. 

 

 
 
 

 

PŘIJME NOVÉ ZAMĚSTNANCE 
 
 
 

NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC: 
 

  
 
 
 

   
 

 
 

 

 
 

 

Kontakt: Tel.: +420 737 944 494, +420 384 378 125 
E-mail: katerina.kosova@lexa-posel.cz, Web: www.lexa-posel.cz 

OPERÁTOR/KA VE VÝROBĚ 
 

OBSLUHA  
AUTOMATICKÉ VÝROBNÍ LINKY 

 

MECHANIK  
VE VÝROBĚ  



str. 10

Jak vidí Jindřichův Hradec Radim Staněk a jeho tým

Žiji v  Hradci od narození, 
vychoval jsem tu dvě děti, 
jsem tu šťastný, spokojený 
a snažím se navázat na práci 
svého taťky, který byl známou 
osobností našeho města.

Letošní kampaň do 
komunálních voleb se rozjela 
ve velkém stylu. Skoro mi 
až připomíná kampaň do 
sněmovních voleb a  je nutné 
všechny pochválit, protože 
všechny kandidátky mají 
skvělou prezentaci a  pokud 
by každý splnil alespoň část 
svého programu, budeme 
všichni žít v  podstatě v  ráji. 
Otázkou ale je, kde žijeme 
nyní. Já nahlas říkám, že jsem 
v Hradci spokojený a slibovat 
umím jen to, co opravdu 
dokážu udělat a zařídit.

Víte, slíbit se dá cokoliv, to není 
problém. Ale zastupitelstvo 
v  Hradci má 27 členů, 
o  kterých rozhodnete Vy, 

www.odsjindrichuvhradec.cz 2022Máme Hradec rádi, pojďte do toho s námi!

MÁME HRADEC RÁDI

POJĎTE DO TOHO S NÁMI

WWW.ODSJINDRICHUVHRADEC.CZ

Hradečáci, lidé, kteří tu žijete, 
pracujete a  máte k  městu 
silný vztah. Byť by si to 
někteří mí kolegové a  političtí 
konkurenti přáli, je velmi málo 
pravděpodobné, že jedna 
kandidátka dosáhne většiny 
v  zastupitelstvu a  přemění 
naše město k  obrazu svému. 
Klíčem k rozvoji města je tedy 
dohoda. Umění dohodnout 
se je pro naše město zcela 
zásadní. A tady já za sebe vidím 
první milník, který je nutný 
překonat, protože dohoda je 
v  současném zastupitelstvu 

velmi těžká a  předvolební 
rétorika dává jasně najevo, že 
po volbách nemá nikdo chuť 
měnit svůj přístup.
Já Vám  mohu  slíbit, že se 
chci dohodnout a  stejně tak 
i  můj tým. Nejsme konfliktní, 
nerozumíme všemu a  ani 
se tak netváříme, dopředu 
nenegujeme a  pozorně 
posloucháme. Naším cílem 
je moderní město, které 
se v  prvé řadě dokáže 
starat o  svůj majetek a  péčí 
a  rozvojem zajistí pro nás 
všechny moderní a pohodlnou 

infrastrukturu. Chci v  Hradci 
zásadní rekonstrukci všech 
městských silnic a  chodníků 
tak, abychom v  budoucnu 
zajistili co nejnižší náklady 
na opravy. Chci, abychom 
investovali do městského 
majetku, aby investice 
navyšovaly jeho hodnotu, 
a abychom nejdříve měli jasný 
plán, do kdy uvedeme do TOP 
stavu vše, co již v  majetku 
máme.

Ruku v  ruce s  tím musíme 
plánovat i  další rozvoj města. 
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Nejsme průmyslové město 
a  nikdy nebudeme. Nevede 
k  nám dálnice, jsme mimo 
hlavní tranzitní tahy a  já 
za sebe říkám, že v  dnešní 
době je to pro město výhoda. 
Mým hlavním cílem a  slibem 
směrem k  voličům je rozvoj 
města směrem k  navýšení 
příjmů z  cestovního ruchu 
a  lepší prezentaci města. 
Pokud dostaneme do Hradce 
více lidí, kteří tu stráví více 
času, automaticky tu také 
více utratí a  všechny firmy, 
firmičky i  jednotlivci, kteří 
poskytují služby v  cestovním 
ruchu, zase reinvestují 
vydělané peníze zpět do naší 
hradecké ekonomiky.

Je jednoduché říkat 
a  dehonestovat vše, co 
udělali kolegové v  minulých 
volebních obdobích. Ale já 
na toto mám jednoznačnou 
odpověď: „Kdo nic nedělá, 
nic nezkazí“. Máme skvělé 
planetárium a  neřešme již, 
jestli to bylo dobře či špatně.  
Planetárium tady je a  naší 
povinností je  právě takové 

projekty uvést v život, správně 
je odprezentovat a zajistit díky 
nim větší návštěvnost našeho 
města.

V  tomto je mi velkým vzorem 
Martin Kuba, hejtman 
jihočeského kraje. Nestěžuje 
si, že zdědil letiště, kde nesmí 
přistávat letadla a  dělá vše 
proto, aby tuto situaci změnil 
a  využil investic, které už 
byly provedeny a nelze je vzít 
zpátky. 

A  pokud ještě jednou mohu 
zmínit Martina Kubu, tak 
je důležité říct, že dnes 
pracujeme  velmi těsně vedle 
sebe. Po dohodě s  krajem 
v  Hradci vyroste moderní 
dům pro seniory a nyní – jako 
jediný kraj v  ČR / mimo Prahy 
/ připravuje hejtman sociální 
program, ke kterému se chci 
připojit, protože naším cílem 
je nenechat v  nesnázích 
ty nejohroženější skupiny 
obyvatel, kteří za současnou 
situaci nemohou a nemají sílu 
se s ní vyrovnat.

Na závěr bych Vás chtěl 
poprosit, abyste velmi pečlivě 
prohlédli naši kandidátku.  
Máme na ní skvělé lidi, kteří jsou 
ve svých profesích úspěšní, 
mají výsledky a  hlavně, jsou 
schopni dohody. Dávám Vám 
garanci a  záruku za všechny 
členy naší kandidátky, že 
budeme naplno pracovat pro 
Hradec a  prosím Vás, pokud 
jste se rozhodli dát hlas mě, 
kroužkujte celou kandidátku. 
Podpoříte tím tak nejen mě, 
ale celý můj tým. A  já jsem 
týmový hráč a  přál bych si, 
aby mí kolegové dostali šanci 
společně se mnou Hradec 
posunout.

Záměrně neslibuji, že budeme 
Hradec měnit, není to nutné. 
Je pouze nutné posunout 
a  zrychlit některé věci a  to 
hlavně v  oblasti investic, 
správy majetku města atd. 
Hradec je skvělé město. 
Za mě žijeme v  jednom 
z  nejkrásnějších regionů 
naší země a  my musíme díky 
schopnosti dohodnout se 
udělat maximum, aby tomu tak 
zůstalo a  zároveň se Hradec 
stal moderním městem pro 
mladé lidi, kteří tu budou chtít 
zůstat či sem budou chtít přijít 
odjinud. 

Radim Staněk
místostarosta Jindřichova Hradce
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Zastavit demolici stacionáře na
Bobelovce a využít ho na byty.

 

Podpořit zaměstnanost
občanů

Skoncovat s odkupy zchátralých
nemovitostí

 
 

Město již odkoupilo řadu zchátralých
domů: Zámecký pivovar, Smetanův dům,
dům v Nežárecké ulici atd.

Opravy silnic, chodníků
a stezek

 
 

Zajistíme plynulost a bezpečnost 
dopravy i v dopravní špičce.

Podpoříme výstavbu patrových
parkovišť, resp. parkovacích domů

 

Rozšíříme parkovací stání tam, kde to lze.

Kamionová doprava musí z města
ven – vybudovat obchvat města

 

 
Stop kolonám v ulici Jarošovská!

Dostupné zdravotnictví
pro všechny

 
 

 
Žádný občan nesmí mít problém najít si
svého praktického lékaře a zubaře.

Více sportu do mimoškolních
aktivit

Podpoříme sportovní činnost mládeže.

Zeleň ve městě  
 

Více zelených zón a parčíků.
 

Kvalitní školství bez ideologií

Vzdělání spojené s praxí.

Výstavba startovacích bytů
pro mladé rodiny

Vzhledem k vojenské minulosti města
jednat s ministerstvem obrany
o vybudování opravny dronů.

Za
d

a
v

a
te

l/
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D

Začátek prosperity Jindřichova Hradce

VOLTE č. 6.

Vyzývám hlavně ženy, vzpomeňte si na Františku Plamínkovou, která Vám 
před 100 lety vybojovala hlasovací právo!

Zabraňte svou volbou, aby Jindřichův Hradec ovládali lidé, často prosazující 
zájmy jen několika občanů města.

Je třeba zvolit i kandidáty, kteří mají středoškolské a vysokoškolské vzdělání 
technického zaměření, a tím vytvořit vyvážené zastupitelstvo, které dokáže 
zajistit rozvoj našeho města.

Hnutí SPD bude na úrovni
samosprávy města Jindřichova
Hradce v první řadě prosazovat
zájmy svých občanů, rodin
s dětmi, důchodců, invalidů
a všech, kteří řádně pracují.

Ve svém programu máme jako
jeden z hlavních cílů suverenitu,
posílení národní a regionální
identity.

Proto přicházíme se svým
programem ve velmi důležitých
komunálních volbách. Naším cílem
je zvýšení úrovně kvality života
našich občanů ve všech oblastech.

Náš volební úspěch znamená
vybudovat z našeho města
bezpečný, moderní a šťastný
domov nás všech. Vrátíme městu
zašlou slávu a prosperitu.

 Jak pomůžeme občanům v našem městě
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Začátek prosperity Jindřichova Hradce

Pavel Baránek, Ing. Monika Michalová, Aleš Vyhnálek, Jiřina Marková, Ing. Jiří Plucar

Pavel Baránek, Ing. Monika Michalová, Aleš Vyhnálek, Jiřina Marková, Ing. Jiří Plucar

Kdo má na mysli blaho a rozvoj města Jindřichův Hradec, 
půjde v září k volbám!

Pavel Baránek, Ing. Monika Michalová, Aleš Vyhnálek, Jiřina Marková, Ing. Jiří Plucar
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Koncert 
vítězů 
Přijďte si poslechnout 
vítěze prestižní 
rozhlasové soutěže 
Concertino Praga

Jindřichův Hradec 
Zámek – Rytířský sál
23. 9. 2022  v 19.00 hod.

Další Koncerty festivalu

Český Krumlov 
Zámek – Maškarní sál
19. 9. 2022 v 17.00 hod.

Bechyně 
Zámek – Vokův sál
20. 9. 2022 v 17.00 hod.

třeboň 
Schwarzenberská hrobka
21. 9. 2022 v 19.00 hod.

vstupenKy 
Kulturní dům Střelnice 
Masarykovo nám. 107
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 497 474
e-mail: strelnice@jh.cz, www.jh.cz 

on-line vstupenKy
www.kultura.jh.cz

Předprodej v pokladně od 2. 9. 2022.

Více informací o vstupenkách 
a programu na www.concertinopraga.cz

Jihočeský festival Concertino Praga se koná pod záštitou starostů měst Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Třeboň, Bechyně a za podpory Panství Bechyně. 

concertino
praga
2022

54. 
JiHoČesKý 

festival 
concertino 

praga   
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POZNÁVACÍ SOUTĚŽ

Milí čtenáři měsíčníku Neon, na srpnové fotografii bylo autobuso-
vé nádraží v  Jindřichově Hradci. Autorem obrázku je p.  Stárek 

z Roseče, kterému tímto děkujeme. Výhercem poznávací soutěže je paní 
D. Šprinclová z JH. Pro vyzvednutí výhry volejte: 607 874 450. Nyní při-
cházíme s trochu těžší fotografií a těšíme se na vaše odpovědi, které již 
můžete zasílat na neon@rain-tiskarna.cz. Přejeme krásné babí léto 

Muzeum fotografie a MOM
Probíhající výstava:
TOP OF KOPP 
- fotografie Pavla Koppa 
(do 30. 9. 2022)

Řemesla a povolání 
- českorakouská výstava fotografií (do 31. 10. 2022)

Nově zahájené výstavy:
WOMEN - fotografie Mario Sikory (od 8. 9. do 31. 12. 2022)
Fotografie, akvarely a kresby Antonína Střížka (od 15. 9. do 31. 12. 2022)
Dřevoryty Zdeňka Mézla a Alice Kosíkové (od 15.9. do 31.12.2022)

Fotokroužek pro děti a mládež při MFMOM od října opět zahajuje 
svoji činnost. Bližší informace a přihláška na www.mfmom.cz. Foto-
grafie z jarního fotokroužku jsou k vidění v muzejní zahradě.

Dům gobelínů:
2. 9. a 7. 10. od 13 do 18 h. páteční TVOŘENÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ.
24. - 25. 9. od 9 do 17 h. KURZ TKANÍ TAPISERIE pro začátečnice

Výstavy:
POEZIE NITĚ - gobelíny a textilní miniatury (do 27. 11. 2022)
VÝSTAVA KURZISTŮ Tkaní tapiserie (do 31. 12. 2022)

Hvězdárna a planetárium:
Hvězdářský kroužek opět zahajuje svoji činnost
(dodám k tomu ještě asi řádek, dva)

(Martin Šole)
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Sídlíme na adrese 
Miřiovského 1303 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu. 

Pro bližší informace nás můžete 
sledovat na sociálních sítích: 
IG: @gladiatorsgymjh 
FB: Gladiators gym Jindřichův Hradec

Út 18:00	 Muay	Thai	–	začátečníci

Út 19:00	 Muay	Thai	–	pokročilí

Čt	18:30	 Kondiční	silová	příprava

Pá	18:00	 Muay	Thai	–	dámy

Pá	19:00	 Muay	Thai	–	začátečníci	
	 +	pokročilí

Ne	17:00	 Kruhový	trénink

Ne	18:00	 Sparingy

(vedle 
Hopsálkova)

P R O G R A M

 STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK

17. a 18. září
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 

18. září, 17:00
BENEFIČNÍ KONCERT MEZINÁRODNÍ-
HO SMYČCOVÉHO ORCHESTRU 
J. HRADEC GMÜND

23. září, 19:00
54. ROČNÍK JIHOČESKÉHO FESTIVA-
LU CONCERTINO PRAGA

 DŮM GOBELÍNŮ

10.–11. září
ZÁKLADY TKANÍ NA STAVU

24.–25. září, 9:00–17:00
TKANÍ TAPISERIE – ZAČÁTEČNÍCI

  OSTATNÍ

16. září, 10:00–18:00
OBRAZY S DUŠÍ
Malíři budou tvořit po celém měste + be-
nefiční dražba obrazů. Nábřeží L. Stehny

17. září, 17:00 
HŘÍCHY OTCŮ
Křest nové knihy Martina Stručovského. 
Krafferova zahrada

 MUZEUM FOTOGRAFIE A MOM

8. září, 17:00
MARIO SIKORA – WOMEN
Vernisáž výstavy.

15. září, 17:00
DŘEVORYTY 
– ZDENĚK MÉZL A ALICE KOSÍKOVÁ
Vernisáž výstavy.

15. září, 17:00
ANTONÍN STŘÍŽEK 
– FOTOGRAFIE, AKVARELY, KRESBY
Vernisáž výstavy.

21. září
NOC LITERATURY 
V JINDŘICHOVĚ HRADCI

 KAPLE SV. MAŘÍ MAGDALENY

15. září, 18:00
KOMORNÍ KONCERT
Koncert v rámci KPH.

 KAPLE SV. MAŘÍ MAGDALENY

22. září, 17:00
KREV DÉMONA
Přednáška PhDr. Arnošta Vašíčka a Vladi-
slava Buriana o tajemstvích kostela sv. Ja-
na Křitele s promítáním fotografií. 

19. září
„JAK PŘEŽÍT VE SVĚTĚ INFORMACÍ“
Přednáškový cuklus v rámci U3V.
Fakulta managementu VŠE 

24. září, 10:00–17:00
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
Náměstí Míru

  PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY

TOP OF KOPP 
– Muzeum fotografie a MOM 
– Výstava potrvá do 30. 9. 2022

ŘEMESLA A POVOLÁNÍ 
– Historická i současná 
– Muzeum fotografie a MOM 
– Výstava potrvá do 31. 10. 2022

POEZIE NITĚ 
– Dům gobelínů 
– Výstava potrvá do 27. 11. 2022

VÝSTAVA KURZISTŮ TKANÍ TAPISERIE 
– Dům gobelínů 
– Stálá výstava

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY 
NA DOSAH A OSUDY 22 KORUNOVANÝCH 
PANOVNÍKŮ 
– Státní hrad a zámek J. Hradec 
– Výstava potrvá do 18. 9. 2022

 KD STŘELNICE

16. září, 10:00
XXI. KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE
Prodejní přehlídka chráněných dílen or-
ganizace Otevřená okan, z.ú.

18. září, 16:00
„PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU 
NA ČELE“
JUNIOR PROGRAM. Divadelní pohádka. 

19. září, 19:00
J. Lom „ŠEST V TOM“
Divadelní předplatné skupiny A.

27. září, 19:00
IVO JAHELKA

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA

9. září, 15:00
TVOŘENÍ S ČASOPISEM HVĚZDIČKA

29. září, 9:00
MISTŘI EVROPSKÉHO BAROKNÍHO 
MALÍŘSTVÍ 17. STOLETÍ
Zahájení Virtuální univerzity třetího věku.

29. září, 16:30
JAK NASTAVIT PRAVIDLA 
VE VZTAZÍCH A VÝCHOVĚ
Přednáška Zdeňky Masopustové.

Tel. 603 218 906, facebook MENZA Jindřichův Hradec, www.hradeczije.cz - MENÍČKA - MENZA

Janderova 190 - v areálu vysokoškolských kolejí
MENZA JINDŘICHŮV HRADEC

Polední menu za příznivé ceny
(polévka, pečivo, hlavní pokrm, nápoj)
Snadné parkování
Rozvoz poledního menu do firem
Zabezpečení svatebních hostin, rodinných oslav, školení, ...
Pronájem prostor
Zabezpečení cateringu
Zapůjčení cateringového inventáře



str. 16



str. 17

řádková inzercewww.neon-jh.cz

str. 9

str. 10

přijme pány

co umí s traktorem

Farma Doňov

info pan tel.:Mastný 608 828 229
MĚSTSká kniHovnA

Akce pro dospělé:
Zdeňka Masopustová, ředitelka Studijního centra BASIC: 
JAK NASTAVIT PRAVIDLA VE VZTAZÍCH A VÝCHOVĚ
(29. 9. 2022 – 16:30 hod., Poslechový sál)
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
V Městské knihovně Jindřichův Hradec bude na konci září opět zahájeno 
studium Virtuální univerzity třetího věku, organizované Českou zeměděl-
skou univerzitou. V zimním semestru 2022/2023 proběhne kurz Mistři ev-
ropského barokního malířství 17. století s osvědčeným lektorem doc. Marti-
nem Pavlíčkem. Do studia se mohou zapojit stávající studenti i noví zájemci. 
První přednáška, která je tradičně veřejně přístupná, se uskuteční v posle-
chovém sále knihovny ve čtvrtek 29. září 2022 od 9.00 hod. Celkem pro-
běhne 6 přednášek. Na kurz je možné se přihlásit v termínu a místě konání 
první přednášky, případně v jiných dnech ve studovně. Nejzazší termín pro 
přihlášení je 20. 10. 2022. Kurzovné činí 400,- Kč. Bližší informace o studiu 
podáme rádi osobně i telefonicky na č. 384 361 573. Těšíme se na Vás!
Akce pro děti:
TVOŘENÍ S ČASOPISEM HVĚZDIČKA
(9. 9. 2022 – 15:00 hod., Dětské oddělení pobočky VAJGAR)
Výstavy:
Jaroslava Růžičková: PALIČKOVANÁ KRÁSA
(30. 9. 2022 – závěr výstavy, Chodba patro)
Lukáš Vavrečka, Klára Smolíková: NEČTU! POSLOUCHÁM: 
průvodce báječným světem audioknih
(28. 10. 2022 – závěr výstavy, Chodba suterén)

(Simona Pavlišová)

• Prodám inkontinenční 
zalepovací kalhotky MOLI 
CAR 115-145 cm 5 bal. po 24 
ks. za 500 kč. inkont. vlož-
ky MAXI 5 BAL. po 30 ks. 
za 400 kč. podložky 60x90 
cm. 4bal. po 30 ks. za 300 kč. 
Komplet za 1000 kč. + načatá 
bal. zdarma tel. 728 102 028
• PRODÁM RODINNÝ 
DOMEK V JINDŘICHOVĚ 
HRADCI POD NEMOC-
NICÍ (ZBOROV) VELKÁ 

ZAHRADA, CENA DO-
HODOU. TEL. 607 039 918
• Prodám železná kolečka s 
gumou, 2 ks. 25 cm., 1 ks. 
22 cm., vhodná ke strojům 
jako je pila, hoblovka atd. 
Možno poslat foto na e-
mail, cena dohodou, tel. 607 
550 935

• DeAGOSTINI - kaleido-
skop slavných vozů ŠKODA 
č. 33, časopis s modelem 
auta škoda Superb OHV 
1948, cena 350 kč. J. Hradec 
607 550 935
• DeAGOSTINI - kaleido-
skop slavných vozů ŠKODA 
č. 37, časopis s modelem 
auta Škoda 1101 Sport Le 
Mans, cena 499 kč. J. Hra-
dec 607 550 935
• Prodám 6 kg peří, cena 
400,-, tel. 723 243 001
• PRODÁM PROTIPO-
ŽÁRNÍ DVEŘE 80 PRA-
VÉ, SVĚTLE HNĚDÉ, 
PŮVODNÍ CENA 8000,- 
KČ NYNÍ 4000,- KČ, S 
DVĚMA ZÁMKY BEZ-

PEČNOSTNÍ + 3 KLÍČE, 
NUTNO ODVÉZT JSOU 
TĚŽKÉ J. HRADEC TEL. 
723 122 635
• Prodám domácí vajíčka 
7,- Kč/ks. Tel. 732 536 973
• Prodám zánovní gauč lev-
ně zakázková výroba 170 x 
80 x 80 tel. 607 811 229

• Prodám laminátovou kanoi 
se třemi sedačkami za sebou. 
Dvojité dno. 2 komory na ba-
gáž. K tomu věnuji i kolejdu. 
Cena dohod., tel. 606 593 611
• Prodám vybourané zárub-
ně, různé rozměry, tel. 606 
352 550
• Staré funkční telefony-
-drážní: mobil 728 748 394

• Prodám vchodové dveře 
(80 levé) cena 4500,-, tel. 
728 979 693
• Špaletové okno (150x150 
cm) cena 4000,-, tel. 728 
979 693
• Prodám hrnec 20l + kýbl 
15 l, hrnec 30 l, puklice, 2x 
velká mísa, struhadlo na 
zelí, tel. 728 692 692 
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• Prodám JAWWA 550 /Pa-
řez/ pěkný - info na jakojh@
centrum.cz nebo na tel. 603 
180 719
• Prodám krasné sbírky 
známek ČSR I a ČSR II 
info na :jakojh@centrum.cz 
nebo na 603 180 719
• Prodám krásnou sbírku 
známek BüM info na :ja-
kojh@centrum.cz nebo 603 
180 719

• Prodám náhradní benzí-
nové hadičky pro křovino-
řez.otvor 23 mm mob. 728 
748 394
• Sběrateli prodám levně: 
zvětšovák na kinofilm, ex-
poziční hodiny, fotoaparát 
Zenit B, Practica BX 20, 
expozimetr Leningrad 2, 
mezokroužky.Vše v perfekt-
ním stavu provozuschopné. 
mobil 728 748 394

• Kreslené seriály z časopisů 
ABC, cínové figurky: mobil 
728 748 394
• Prodám kovové palandy, 
lze rozdělit na 2 postele, s 2 
dvěma šublaty na lůžkoviny 
apod. 10 cm molitan - mat-
race, celkem 1500 Kč. mob. 
604 200 797.
• Prodám starožitný kre-
denc- skleník po babičce, 
stále používaný asi z r. 1920, 
nejvyšší nabídce, základ 
5000 Kč. mob. 604 200 797
• Prodám auto Hyundai 
Atos Prime, r. v. 2006, žlu-
té v dobrém stavu až na 
prasklou brzdovou trubku, 

nutno celé vyměnit.Cena 
dohodou. mob. 606 020 913
• Prodám starý funkční 
kufříkový psací sroj Con-
sul z r. 1970, za 500 Kč mob. 
604 200 797

HLEDÁME FYZIOTERAPEUTA na 
půl úvazku do zavedené ambulance 

v J. Hradci, tel. 722 747 818
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7. října
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přijme pány

co umí s traktorem

Farma Doňov

info pan tel.:Mastný 608 828 229
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MĚSÍČnÍk neon 
– měsíčník pro regionální 

inzerci, reklamu a informace. 

• Distribuováno zdarma do každé domácnosti 
 v J. Hradci a na frekventovaná místa okolních obcí. 
• Měsíčník Neon nezodpovídá za obsah 
 zveřejněné inzerce a reklamy. 
• Originální návrhy naší reklamy je možno dále 
 rozšiřovat pouze se souhlasem majitele 
 měsíčníku Neon! 

Měsíčník NEON
www.neon-jh.cz
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PPF jsme my, tvoříme
budoucnost společně

Přihlaste se na:
nabor@ppfeurope.com
+420 702 265 410
Jateční 470
Veselí nad Lužnicí
www.ppfeurope.com

Přidej se k naší smečce
Nabízíme jistou práci a férové podmínky

Pojďme společně dělat radost domácím mazlíčkům! Do závodu
na výrobu krmiv pro psy a kočky ve Veselí nad Lužnicí hledáme
nové kolegy na pozice:

Nabízíme:
● Přátelský kolektiv
● Směnný provoz umožňující více
 volného času: 4 dny práce, 4 dny volna
● Příležitost k dalšímu rozvoji a mnoho
 dalších výhod

●	Operátor	ve	výrobě
●	Elektrikář
●	Údržbář
●	Skladník
●	Dělník	(balení	kapsiček)
●	Kontrolor kvality

NÁBOROVÝPŘÍSPĚVEK	PRO	TECHNICKÉPOZICE

• 
• Pronáem
• Pronajmu byt 2+1 s  bal-
konem do dvora v  1. patře 
zděného domu. Lokalita u 
nádraží, Třebického ulice 
Jindřichův Hradec. Byt je 

po nedávné celkové rekon-
strukci. Celková plocha 
bytu 65,71 m2. Vytápění – 
kombinovaný plyn. kotel, 
topení + ohřev tep. vody 
+ kamna na dřevo. Klid-
né místo. Kontakt. M. 777 
586 805, e-mail: houskac@ 
volny.cz

• 
• Kouě
• Koupím malý motocykl 
Jawa pionýr 05-21, mustang, 
simson nebo nějaký moped, 
babetu, Puch i nepojízdný, 
i bez dokladů. Stačí SMS, 
ozvu se, děkuji. tel. 607 
550 935
• Koupíme nejlépe v lokali-
tě u nádraží či blíže centra 
1+1, 2+1, 3+1, popřípadě 
i jinde v J. Hradci. Jsme 
slušní, seriózní zájemci z 
JH. Tel. 739 339 835.
• 
• Různé
• Daruji skleničky od jo-
gurtu na koření, pro děti 
na barvy, tvoření, tel. 722 
566 364
• 57letý, 165 cm vysoký hle-
dá k  seznámení ženu ky-
prých tvarů, tel. 721 740 303
• Hledám ženu od 48-58 let 
k  seznámení, tel. 728 278 
718
• Daruji za odvoz star-
ší dlaždice 50 x 50 x 5 cm. 
Celkem cca 20 kusů. Mobil 
606 593 611

• 50letý muž nekuřák, ab-
stinent hledá touto cestou 
ženu nekuřačku 40-50 let 
k  seznámení. 1-2 děti ne-
jsou překážkou. J.H. tel. 606 
362 190
• Hledám šikovného ře-
meslníka k obložení scho-
dů do podkroví, tel. 728 
979 693
• Hledám fotografie z vý-
stavby železničního mostu 
v 70 letech v Jindřichově 
Hradci pro připravovanou 
knihu Mobil: 728 748 394
• Nevíte co s pozůstalos-
tí? Stěhujete se? Koupím 
hud. nástroje, obrazy, 
hodiny, hodinky, zbra-

www.neon-jh.cz
Aktuální číslo vždy ke stažení na

ně porcelán, pohlednice. 
Zlato, stříbro, všechny 
druhy. Šperky, zlomky, 
zubní korunky. Mince, 
medaile, sbírky, foťáky, 
hračky, starožitný náby-
tek. Tel. 607 613 463



str. 20

HOROSkOP www.neon-jh.cz

VAJBRTRUC - BELVEDERE

Dvorec, na  kterém se nachází Vajbrtruc v  Jindřichově Hradcvi, pat-
řil rodině Šebeků. Po smrti posledního z nich, patřil krátce pánům 

z  Hradce. Roku 1546 jej koupil za  250 kop Jan Zásmucký ze Zásmuk 
(†1558). V roce 1576 byl prodán Frydrychem Zásmuckým ze Zásmuk Ja-
nu Litvínovi z Todně, opět za 250 kop. Jan Litvín dvorec značně rozšířil, 
po  smrti jeho vdovy Doroty Litvínové získal dvorec Oldřich Špánovský 
z Lisova. Z rukou Špánovského se dostává celý pozemek do rukou rodu 
Erlingarů. Roku 1656 za 420 zl. kupuje dvorec od Veroniky Erlingerové řád 
jezuitů, kteří Vajbrtruc využívají ja-
ko zámeček. Po zrušení řádu jezuitů 
Josefem II., kupuje zámeček za 2000 
zl. Martin Günter. Roku 1800 kupu-
je zámeček měšťan Antonín Zelenka. 
Dům si od rodiny Zelenkových pro-
najal generál J. Novák. Kolem r. 1880 
koupil zámek Alois Matoušek. Dům 
zdědila jeho dcera, která se provda-
la za inženýra železnic, Jana K. Gant-
nera (1852-†1914), který byl rovněž 
akademickým malířem. Roku 1909 
koupil dům ředitel Ed. Běhálek, kte-
rý budovu připojil k  hradeckému 
panství. Následně v něm bydlel les-
ní rada V. Maresch. Dnes je dům č. 
p. 77/IV. majetkem lesní zprávy Čes-
ké republiky. Známá je Pověst o Vaj-
brtrucu a Divoké honbě na  Jakubu, 
která posloužila pro sepsání básně 
Weibertrutz (1899) Ladislava Quise 
a divadelní hry Vajbrtruc (1935) Rů-
ženy Pohorské.

(Martin Jůna)

Nová kniha: 
Rytíři a páni Pluhové 
ze Žďáru
Kniha je k dostání na interneto-
vém antikvariátu: www.antikva-
riatjuna.cz
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xhgČelíme nejisté budoucnosti a naše dlouhodobé 
priority, jako je dostupné bydlení, rozvoj města 
s ohledem na životní prostředí, efektivní 
samospráva, transparentnost a otevřenost, dostupná zdravotní péče a sociální služby, jsou stále aktuální. 

máme odvahu
dělat věci správně!

Čelíme nejisté budoucnosti a naše dlouhodobé priority, jako je dostupné bydlení, 
rozvoj města s ohledem na životní prostředí, efektivní samospráva, transparentnost 

a otevřenost, dostupná zdravotní péče a sociální služby, jsou stále aktuální.

Víte o tom, že co se naše děti 
naučí, částečně rozhodujeme 

přímo v našem městě? Klademe 
důraz na to, aby výuka připravila 

naše děti na reálné výzvy 
současného světa.

vzděláníměsto krátkých 
vzdáleností

Udělejme Jindřichův Hradec 
vstřícnější pro různé druhy 

dopravy.

Začít není složité. první kroky 
můžeme udělat hned.

udržitelnost je
základ

Jindřichův Hradec má velký 
potenciál. Pojďme ho dále rozvíjet!

město pro všechny
generace

otevřenost
Řídit město, tak aby fungovalo, 

není žádná legrace a 
transparentní vedení nám může 

pomoci.

volte poctivou  

www.jh.pirati.cz

   co má říz! 12

1 | MUDr. Jaromír Kopřiva

Pracuji jako anestezio-
log v místní nemoc-

nici a působím jako 
radní. Mým cílem je 
v politice pracovat 
a  ne jen ukazovat 

svou tvář na zasedá-
ních zastupitelstva.

2 | Mgr. Jan Slavík

Věnuji se podnikání 
v oblasti rekreace. 

Jako právník 
prosazuji zlepšení 
zadávání veřejných 
zakázek s důrazem 

na jejich kvalitu 
a transparentnost.

3 | Ing. Michaela Zudová

Jsem krajinářská archi-
tektka. Veřejnému 

prostoru a zeleni 
se věnuji už dlouho 
a vidím, že naše 
město má v této ob-

lasti velký potenciál, 
který je třeba využít.

4 | Mgr. Alexandra Zvonařová

Pracuji jako etnoložka 
v Muzeu Jindřichohra-

decka. Mojí prioritou 
je město přívětivé 
pro seniory, proto-
že starší lidé, i když 

stále aktivní, zde pří-
liš vyžití nemají.

5 | MUDr. David Kinšt

Jsem praktický lékař 
a pracuji externě na 

záchranné službě. 
Rád bych, aby naše 
město bylo bez 
bariér a přitom 

se v něm příjemně 
a pohodlně žilo.

6 | Mgr. Martina Kubičková

Jako středoškolská 
učitelka a certifi ko-

vaná lektorka FIE 
se věnuji dětem se 
zvláštními vzděláva-
cími potřebami. Kva-

litní vzdělání našich 
dětí je mojí prioritou.

7 | Ing. Martin Tošer

V rámci mého 30ti leté-
ho působení v Armádě 

ČR jsem si mnoho-
krát ověřil, že města, 
ve kterých jsou do 
řízení zapojeni obča-

né, fungují lépe a lidé 
jsou usměvavější.

8 | Mgr. Radek Přerovský

20 let co zde bydlím 
a pracuji jako učitel 

angličtiny mě nau-
čilo, že atmosféra 
města vyrůstá z lidí 
a jejich energie 

vložené do práce na 
projektech pro druhé.



str. 22

Srdečně Vás zveme na charitativní koncert v úterý 27. září den před stát-
ním svátkem od  19:00, který pořádáme pro veřejnost v  KD Střelnice. 

Na koncertu vystoupí zpívající právník Ivo Jahelka. Výtěžek z koncertu po-
putuje na  podporu činnosti a  služeb poskytovaných Charitou Jindřichův 
Hradec pro lidi nouzi. Vstupné bude možné zakoupit přímo na místě. Před-
prodej lítsků (již od 150kč) v kavárně a pražírně Kolonial (Na Hradbách 48) 
v J. Hradci. Více info na www.jindrichuvhradec.charita.cz.
Koncert se koná v den, kdy celá republika ožívá akcemi na podporu Charit. 
Toho dne probíhá Den Charity (27. září) u příležitosti svátku sv. Vincence 
z Pauly, který jako kněz zasvětil svůj život práci pro chudé.
Naše Charita na  Jindřichohradecku provozuje sociální služby, výdej-
nu materiální pomoci a neformální vzdělávání dětí a mládeže. Pečujeme 
o potřebné rodiny s dětmi, samoživitelky, mládež a osoby v nouzi, kterých 
v tomto roce není málo.                                                             (Mgr. Jiří Dušek)

CHARITATIVNÍ KONCERT
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NÁBOR
KARATE-DO

PŘIJÍMÁME NOVÉ ČLENY Z ŘAD DOSPĚLÝCH, 
MLÁDEŽE A DĚTÍ VE VĚKU OD 8 LET VÝŠE.

    Tréninky dětí a mládeže jsou zaměřené na sportovní formu 
a výuka dospělých spočívá zejména v sebeobranném pojetí karate.

    Tréninky klubu začínají od 5. 9. 2022 od 17 hodin na 5. ZŠ 
v J. Hradci. Nováčky přijímáme až do konce října.

Informace: Jaroslav Valenta, tel: 724 350 113, 
e-mail: karatejhogrd@seznam.cz 
www.okinawagojuryudojo.cz

KARATE Jindřichův Hradec 
OKINAWA GOJU RYU DOJO

tradice
        

let



str. 24

ZÁŘÍ – příroda se proměňuje 
do teplých tónů

Září je také krásný měsíc, léto ustupuje, ale ještě nás jistě če-
ká babí léto kdy se v teplých dnech ohřejeme na sluníčku ob-

klopeni krásné žloutnoucími stromy. Naberme sílu na podzim. 
V současnosti máme epidemii a to nemyslím koronavir, ale epi-
demii únavy, vyčerpání a dlouhodobého přetížení. Lidé pracu-
jí naplno, nejen proto, aby uživily rodinu, ale i proto, že ve svojí 
práci vidí smysl. Člověk ani nevnímá, že přešvihne své síly. Že už 
bere z rezerv. Jak se takový stav projevuje? Člověk je lehce rozho-
zený, nemá náladu ani na své přátele a koníčky, je unavený. To-
mu se také říká vyhoření. Jak tomuto stavu předcházet? Možnos-
tí je více, ale mají jedno společné. Udržení rovnováhy mezi prací 
a odpočinkem. Máme také své pocity, instinkty. Ty nám všech-
no poví. Kdy jsme unaveni, která situace nás štve, nebo přiná-
ší bolest- uposlechneme-li 
je, můžeme zavčas změ-
nit své chování a  zabránit 
tak přetížení a  poškození 
svého systému. JAK A CO 
S  TÍM? Obnovení vztahu 
se svými pocity je dlouho-
dobá práce na  sobě, práce 
psychologického typu. A Dále se můžete poradit, který bylinný 
preparát by vám pomohl. Já používám od Fy Energy, na toto by 
pomohl Relaxin, Stimaral – na psychiku, trávení a myšlení. Raw 
Ambrosie – nejúžasnější super potravina, která je u nás k dostá-
ní, obsahuje spoustu vitamínů, aminokyselin a má vysoký obsah 
energie. Ale je spousta dalších. Podpora pro seniory. Blížící se ob-
dobí s sebou nese častější výskyt virových infekcí dýchacích cest 
a více jsou ohroženi senioři. Více dříve narozených lidí má oslabe-
né srdce, ledviny či metabolické poruchy (obezita, cukrovka) a to 
je kámen úrazu. Srdce je úzce propojeno s plícemi, společně za-
jišťují krevní oběh a tedy i okysličování krve. Takže plíce se v ob-
ráceném pořadí snaží kompenzovat právě slabost srdce. A když 
plíce ohrozí virus, známe to že, a ještě k tomu když člověk kouří, 
má to infarkt, ci mrtvička jednodušší. Senior si může odpočinout 
kdykoli, ale tak už jen potřebuje správnou výživu a potraviny ne-
stačí, takže přidávat vitamínové produkty. Dnes je spousta po-
radcu, i nepordadců, a bylinných lékáren. Na podzim používám 
Vironal, na okruh plic a tlustého střeva. Imunosan na podporu 
imunity, další vítamínové produkty. Už jsem se zmínila o RaW 
Ambrosia, obsahuje živé aktivní enzymy (pepsin, trypsin, amylá-
zu, invertázu, fosfatázu a neskutečné množství vitamínů (A, B1, 
B2, B3, B5, B6, B9, B12, C, D, E, K,) minerálů (sodík, draslík, váp-
ník, hořčík, železo, křemík, selen,) a bílkovin a mnoho dalších 
prospěšných látek. Každý si může najít to nejlepší pro sebe. Přeji 
vám, ať jste v pohodě.                                           Laďka K.

www.neon-jh.cz
Aktuální číslo vždy ke stažení na
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POMOC PRO TONÍČKA PRESE
Čtyřletý Toník se od narození potýká s nevyléči-
telnou genetickou poruchou metabolismu a dal-
šími vážnými zdravotními problémy. Je proto 
často hospitalizovaný a  bez soustavné péče od-
borníků a rodičů se neobejde. Experimentální te-
rapie, které zdravotní pojišťovny nehradí, přitom 
mohou pouze zmírnit jeho každodenní trápení. 
Nejvíce potřebuje speciální výživu, rehabilitaci 
a všestrannou stimulaci. Rodiče se mu maximál-
ně věnují, ale hledání a finanční zajištění léčby je 
už nad jejich možnosti.
Toníček z  Hodonínska je v  současné době jedi-
ný v  celé České republice, komu byla diagnos-
tikována Menkesova choroba. Jde o  genetické 
onemocnění, při němž se nedostane měď do kr-
ve a  buněk, a  tak je zasažen vývoj kostí, moz-
ku, tepen, jater či vlasů. Na vyléčení dosud nee-
xistuje lék. Onemocnění se  vyznačuje záchvaty, 
mentální retardací, pomalým růstem, ochablým 
svalstvem, celkovým neprospíváním, nestabil-
ní tělesnou teplotou atd. K  tomu se u  Toníčka 
přidalo ještě na  15 dalších diagnóz, kvůli nimž 
je často na  transfúzích a  infuzích, je odkázán 
na cévkování a pouze na speciální a mixovanou 
stravu.  Rodiče se mu maximálně věnují, a  tak 
chlapeček dokonce začal lézt, umí si bez pomo-
ci sednout a napít se, zná barvy, tvary, nasadí si 
čepici…Velmi rád skládá puzzle a hraje si s auty. 
Venku ho baví skluzavka, houpačka a pískoviště. 
Je zvídavý a rád si hraje s roční sestřičkou. Jeho 
maminka nám napsala:  „Toníkovo onemocnění 

už tvoří součást našeho života. Náš syn je úžasný 
chlapeček plný života. Naučil nás tolika věcem, 
že je to až neuvěřitelné.“
Nejlepší jsou pro něj nyní intenzivní pobytové re-
habilitace, hipoterapie, canisterapie, cvičení ve vo-
dě, logopedie apod., ale jejich financování mnoh-
dy zdravotní pojišťovny neumožňují vůbec či pouze 
částečně. 
Moc Vám děkujeme za podporu! 
https://www.nadace-adra.cz/tonicek-pres.html

POMOC PRO ŽANETKU HRUŠKOVOU
Téměř jedenáctiletá Žanetka důsledkem velmi 
vzácného onemocnění mozku trpí nejtěžší formou 
dětské mozkové obrny. S pomocí asistentky navště-
vuje 3. třídu běžné školy, ale sama se nedokáže po-
hybovat. Nejvíce ji pomáhá metoda TheraSuit, což 
je finančně náročný intenzivní rehabilitační pro-

Benefiční koncert pro Toníčka Prese a Žanetku Hruškovou
gram. Ten však není hrazen zdravotními pojišťov-
nami a navíc, aby byl plně účinný, měl by se opako-
vat několikrát ročně.
Žanetka z  Nymburska má diagnostikovánu spas-
tickou kvadrupatézu, což je nejtěžší forma dětské 
mozkové obrny. Díky obětavé péči rodičů a  účin-
né rehabilitaci  holčička už dokáže udělat s pomocí 
první kroky, navštěvuje logopedii, hipoterapii, plave 
a s asistentkou zvládá i školní docházku. Mezi spo-
lužáky se jí líbí, navštěvuje kroužek keramiky, vaře-
ní a má velké úspěchy v angličtině. Je to velká bojov-
nice. Dívenka si svoje omezení plně uvědomuje, o to 
víc si přeje, aby se co nejméně odlišovala od svých 
vrstevníků. Motivuje ji ještě úplně nový důvod – má 
brášku Vítka a chce s ním mamince pomáhat.
Nejvíce Žanetce pomáhají lázně a neurorehabilita-
ce, což je intenzivní rehabilitační program s využi-
tím specifických pomůcek, jako je např. stabilizač-
ní obleček. Tento program není ale hrazen žádnou 
zdravotní pojišťovnou a navíc, aby byl plně účin-
ný, měl by se opakovat několikrát ročně. Rodiče 
dělají vše, aby jejich dcerka mohla absolvovat tu-
to terapii pravidelně, ale je to již nad jejich finanč-
ní možnosti. Rádi by splnili Žanetce její sen – bě-
hat a hrát si se svými kamarády. Obrátili se proto 
o pomoc na nás. „Mnohokrát děkuji, že je tu něja-
ká šance Žanetku podpořit. Velice si toho vážím. 
Ta vidina vysněného cíle je pro nás vším. Děkuje-
me a přeji krásný den plný sluníčka“, napsala nám 
její maminka.
https://www.nadace-adra.cz/zanetka-hruskova.html

(Jana Vojáčková)

MOŠTOVÁNÍ
I na letošní rok 2022 jsme 
pro Vás 1. ZO ČZS při-
pravili moštování. Od září 
přijímáme přihlášky a in-
formace budeme podávat 
jako již tradičně na pro-
dejně 1. ZO - Na Hradbách 
198/I, Jindřichův Hradec.
Telefon - 384 361 096

Těší se na Vás výbor 1. ZO 
a její předseda 

Vladimír Kamiš
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přijme pány

co umí s traktorem

Farma Doňov

info pan tel.:Mastný 608 828 229
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BIOSTyL www.neon-jh.cz

I N Z E R C E

Biožitíčko
Z BIODYNAMICKÉHO KALENDÁŘE – Říjen – Podle bio-
dynamiků – „Planety ve Střelci, Beranu a začátkem měsíce i ve Lvu jsou 
příslibem, že říjen bude nadále teplý, zvlášť když tento odhad podporují 
také tři tepelné trigony.“ Trochu chladu lze očekávat spíše koncem mě-
síce. Možná vyjde i pranostika: „Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden 
hodně studený?“ Období výsadby – Od 9. 10. do 22. 10. Dny pro bioprá-
ce více či méně nevhodné – 3., 8., 16., 17., 20., 27. a 28. 10.

(Použitý zdroj: Výsevní dny podle MarieThunové® 2020)
JDEME VSTŘÍC PŘÍRODĚ? – Švestka s příběhem. Současný sor-
timent ovocných stromků a  keřů, nabízí širokou škálu výkoných od-
růd - výnosově i chuťově. Nakoupené sazenice ale zdaleka nedosahují 

kvalit jaké jsou popsány a vyobrazeny 
na  reklamních materiálech. Zpravidla 
se první úrody dočkáte v  krátké době 
po  vysazení a  rozhodně dříve než jste 
čekali. Musíte pak dodržovat všechny 
předepsané mechanické a chemické zá-
sahy tak, abyste výpěstek udrželi v  je-
ho výkonosti alespoň několik let. Pak 
ho vykopete a jdete koupit nový. Jde to 
i jinak. Pokud se chcete těšit z „biopři-
rozených“ výpěstků, zkuste vyhledat 
ve  vašem okolí odkopek nějaké sta-
ré odrůdy. Stará pravokořená „česká 
švestka“ (viz foto) vyrostla ze zatoulané 
pecky v kamenném tarasu v dvoumet-

rový stromek. „Vyrubat“ se mi ho podařilo na podzim jen s minimem 
kořenů. Celý příští rok jsem ho zaléval, jako Nastěnka z pohádky zalé-
vala suchý pařez. Až další rok obrazily první pupeny. Od té doby přináší 
bohatou „bioúrodu“.

JAK JÁ TO VIDÍM – Mazaná otočka. Musím hned na začátku této 
úvahy přiznat, že minulý režim, pod vedením „jedné rudé strany a vlády“ 

mi opravdu k srdci nepřirostl. Ze současného „rudého parazitování“ 
také nejsem zrovna nadšený. Nicméně musím přiznat, že obdivuji, 

jakou ta rudá parta udělala mazanou otočku. Na přiloženém ilustrač-
ním obrázku je hrneček, kte-
rý se mi v Praze dostal do ruky 
ani nevím jak. Nejspíše i  z  to-
hoto hrníčku pili kafe a zveda-
li na  svých rudých pijatykách 
„stakany“ ruské vodky rukou, 
ve které drželi i otěže své vedou-
cí úlohy. Když jejich „vedoucí 
úloha“ vypadla z  naší Ústavy, 
otočili zmíněný hrneček uchem 
do osvědčené levé strany. Nápis 
s  jejich označením se stal hůře 
čitelný, ale jejich ucho stále bdí. 
Bedlivě naslouchají, co si o nich povídaji ti „političtí břídilové“, kteří se jen 
točí všemi směry jako korouhvičky. Lidově řečeno – lítají v tom jak hadr 
na holi. Díky tomu musí hrát naše Vláda na rudé šachovnicí… 

Kouzelný je ŘÍJEN, 
stačí koukati jen...
Mezi lesní jahody
asi dílem náhody
objevil se kvíteček

ocún zvaný naháček.
Je krásný a nahatý,
leč prudce jedovatý.

   zdenek@pisa.cz

Kontakty do redakce: Pravdova 568/II, J. Hradec; mobil: 607 874 450; neon@rain-tiskarna.cz

•

•
•

(ve 2,– m neštípané) s odvozem
do 15 km od J. Hradce zdarma.
Cena 520,– Kč/m včetně DPH
minimální odebrané množství 1 kamion
(cca 35 m podle nakládky)

³

³

Služby města Jindřichův Hradec, s. r. o. nabízí

PRODEJ PALIVOVÉHO
JEHLIČNATÉHO DŘEVA

OBJEDNÁVKY NA TEL. 721 529 002

1,– m = 1,56 prm³

knihy brožury kalendářenoviny bloky letáky plakáty…

Jindřichův Hradec, Otín 251
Rain tiskárna
www.rain-tiskarna.cz

PORADÍME, VYSVĚTLÍME, PŘIPRAVÍME.
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Z A  L E P Š Í  H R A D E C

Mgr. Vladislav BURIAN
57 let ∞ historik, archeolog

Mgr. David ŠTROBL
52 let ∞ učitel ZŠ

Kateřina KOSTAŇUKOVÁ
45 let ∞ osobní bankéř

František MAREK
43 let ∞ nástrojař

MUDr. Tomáš PITTER
52 let ∞ neurolog

Ing. Michal MOSER
46 let ∞ zaměstnanec ÚP

Ing. Oldřich MÁCA
58 let ∞ farmář, podnikatel

Mgr. Tomáš VYBÍRAL
43 let ∞ učitel ZŠ 

Michal DVOŘÁK
43 let ∞ referent MěÚ

Pavel POSPÍŠIL
64 let ∞ elektrotechnik

Mgr. Ladislav CHOCHOLOUŠ
53 let ∞ ředitel ZŠ

Mgr. Kryštof ILLE
28 let ∞ učitel ZŠ

P e t r  Š T Ě B E TÁ K
51 let ∞ vedoucí provozu

Eva ADAMCOVÁ
62 let ∞ emeritní pokladní

E v a  H Á J KO VÁ
39 let ∞ zdravotní sestra

Karel LUDVÍK
57 let ∞ lektor

Jakub ŠMÍD, 26 let, trenér florbalu ∞ Milan HOLICKÝ, 72 let, emeritní hodinář ∞ Ivana URBANOVÁ, 53 let,  ∞ Michal ŠTAUBER, 44 let, elektrikář ∞  
Michal HURYCH, 36 let, stavební činnost ∞ Jaroslav VOBR, 45 let, skladník ∞ Ivan LICEHAMR, 76 let, předseda SVJ ∞ Ing. Jiří MÁCA, 55 let, podnikatel 

∞ Roman ŠTĚBETÁK, 54 let, malíř pokojů ∞ Jaroslav KREJČÍ, 57 let, informatik ∞ Mgr. Dana CYPRIÁNOVÁ, 54 let, zástupce ředitele ZŠ

Vážení spoluobčané. 
Dovolujeme si Vám nastínit alespoň některé hlavní cíle našeho volebního programu: 

„Desatero“ Jihočeši 2012 - za lepší Hradec
 1.  Budeme se řídit myšlenkou: Neublížím sousedovi, neboť je stejným člověkem jako já.

 2.  Stojíme o vaše názory, a to nejen v době voleb.

 3.  Budeme intenzivně pracovat pro občany našeho města.

 4.  Chceme zajistit důstojnou pozici občana ve vztahu k městu.

 5.  Rozšíříme komise města o nepolitické a nestranické členy.

 6.  Do lokální politiky chceme zapojit všechny občany, nejen vybrané skupiny a politické strany.

 7.  Chceme vytvořit odbor kultury a cestovního ruchu, potřebný pro zviditelnění našeho krásného města.

 8.  Napomůžeme k vytvoření nových parkovacích míst, především na sídlištích. 

 9.  Není umění vše bořit, ale najít pevné základy a na nich tvořit dále.

 10.  Budeme se snažit zmírnit ekonomické nesnáze dopadající dnes na běžné rodiny v oblastech, které 
můžeme ovlivnit.

DEJTE NÁM DŮVĚRU
VOLTE ČÍSLO 5

NESLIBUJEME NIC, NA CO NEJSOU REÁLNÉ PROSTŘEDKY.

JSME VAŠI DOBŘÍ SOUSEDÉ!
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Vážení spoluobčané,
mám radost, že se nám v Jindřichově Hradci během uplynulého volebního období podařilo
splnit vše, co jsme vám před minulými komunálními volbami slibovali.

Bez výrazné újmy jsme město „provedli“ nelehkým „covidovým“ obdobím. Městská samospráva 
neumí zázraky. Limitují nás zákony a výše rozpočtu. Umíme však občanům zajistit levný a přitom 
kvalitní městský servis, dostupnou MHD, dostatečnou kapacitu míst v mateřských školách, 
pečovatelskou službu dostupnou ve všech částech města a stabilní rozvoj města.

Budu ráda, pokud nám dáte šanci v dosavadním trendu pokračovat i v následujících letech.

 Ing. Petra Blížilová

Jindřichův Hradec
2022

Jindřichův Hradec 

2022 č.

Místní organizace ČSSD Jindřichův Hradec 
zve občany na veřejné fórum, konané dne:
15. září 2022 od 15:00 hodin, na nám. 
T. G. Masaryka, v prostoru u fontány,

Jindřichův Hradec 

2022 č.

Jindřichův Hradec 

2022 č.

Jindřichův Hradec 

2022 č.

Jindřichův Hradec 

2022 č.

OBČAN na prvním místě
• udržení poplatku za likvidaci a svoz odpadu    
 na 500,– Kč/osobu a rok

• udržení cenově dostupné MHD

• pokračovat v modernizaci škol

• zajištění dostatečných kapacit v mateřských a základních školách

• parkovací domy na sídlištích Hvězdárna a Vajgar

• revitalizace veřejných prostranství, dětských hřišť   
 a zeleně na sídlištích

• dokončení ZTV Zbuzany (parcely pro výstavbu    
 rodinných domů, výstavba bytových domů)

• udržet hustotu osídlení v urbanisticky ukončených lokalitách

• komunitní zahrada, komunitní dílna

• podpora občanských sdružení v oblasti sportu, kultury   
 a spolkového života

• realizace kanalizace v místních částech Horní Žďár a Políkno

• projektování kanalizace Dolní Radouň

• aktualizování a podporování sociálních služeb dle potřebnosti

 (demografický vývoj, ekonomická situace atd.)

• podpora pečovatelské služby a zajištění její dostupnosti   
 ve všech částech města

• široká nabídka zájmových kroužků pro děti a jejich dostupnost  
 na všech školách

• nová tělocvična u sportovní haly

• snižování energetické náročnosti městských budov   
 a veřejného osvětlení

• instalování fotovoltaik a dalších energeticky úsporných   
 zařízení na objektech města

• modernizace čističky odpadních vod

• nezadlužené město

• ve spolupráci s CzechInvestem zajistit invertory    
 do průmyslové zóny Dolní Skrýchov

• ve spolupráci s ČD modernizovat nádraží na    
 moderní dopravní uzel včetně zastávky MHD

Kandidátní listina
1. Ing. Petra Blížilová, 50 let, ekonomka,    

 členka Zastupitelstva Jihočeského kraje

2. Bc. Miroslav Kadeřábek, 66 let, místostarosta města  

 Jindřichův Hradec

3. Jiří Pravda, 59 let, finanční poradce

4. Ing. Bc. Jaroslav Pešek, 55 let,     

 vedoucí krizového řízení

5. Kamil Hofman, 44 let, rybářský technik

6. Mgr. Petr Maryška, 52 let, státní zaměstnanec

7.  Oldřich Pánek, 71 let, emeritní ředitel HZS

8. Jaromír Janků Dr.h.c., 69 let, podnikatel

9. Pavel Šimák DiS., 66 let, podnikatel

10. Ing. Antonín Gibala, 76 let, senior

11. Ing. Jiří Kutil, 47 let, státní zaměstnanec

12. JUDr. Ing. Jan Bártů, 76 let, senior

13. Václav Matoušek DiS., 57 let, státní zaměstnanec

14. Ing. Milan Netolička, 52 let, technik v energetice

15. Jana Hofmanová, 49 let, účetní

16. Věroslav Růžička, 63 let, stavbyvedoucí

17. Eva Hiršová, 64 let, účetní

18. Bc. Jana Zobalová, 38 let, na mateřské dovolené

19. Josef Hájek, 29 let, dělník

20. Miroslav Kubeš, 68 let, podnikatel

21. Miroslava Kadeřábková, 61 let, dělnice

22. Pavel Brož, 51 let, dělník

23. Jozef Hájek, 55 let, bezpečnostní pracovník

24. Petr Blížil, 50 let, správce budov

25. Jitka Suchanová, 56 let, účetní

26. Jiří Hájek, 24 let, dělník

27. Mgr. Danuše Kubáková, 86 let, seniorka

Vážení spoluobčané,
mám radost, že se nám v Jindřichově Hradci během uplynulého volebního období podařilo
splnit vše, co jsme vám před minulými komunálními volbami slibovali.

Bez výrazné újmy jsme město „provedli“ nelehkým „covidovým“ obdobím. Městská samospráva 
neumí zázraky. Limitují nás zákony a výše rozpočtu. Umíme však občanům zajistit levný a přitom 
kvalitní městský servis, dostupnou MHD, dostatečnou kapacitu míst v mateřských školách, 
pečovatelskou službu dostupnou ve všech částech města a stabilní rozvoj města.

Budu ráda, pokud nám dáte šanci v dosavadním trendu pokračovat i v následujících letech.

 Ing. Petra Blížilová

Jindřichův Hradec
2022

Vážení spoluobčané,
mám radost, že se nám v Jindřichově Hradci během uplynu-
lého volebního období podařilo splnit vše, co jsme vám před 
minulými komunálními volbami slibovali.

Bez výrazné újmy jsme město „provedli“ nelehkým „covido-
vým“ obdobím. Městská samospráva neumí zázraky. Limitují 
nás zákony a výše rozpočtu. Umíme však občanům zajistit lev-
ný a přitom kvalitní městský servis, dostupnou MHD, dostateč-
nou kapacitu míst v mateřských školách, pečovatelskou službu 
dostupnou ve všech částech města a stabilní rozvoj města.

Budu ráda, pokud nám dáte šanci 
v dosavadním trendu pokračovat 
i v následujících letech.

Ing. Petra Blížilová

Pouze pospolitost činí 
z místa bydlení 

DOMOV!

Kandidátní listina
Ing. Petra Blížilová, 50 let, ekonomka, členka Zastupitelstva Jihočeského kraje
Bc. Miroslav Kadeřábek, 66 let, místostarosta města Jindřichův Hradec
Jiří Pravda, 59 let, finanční poradce
Ing. Bc. Jaroslav Pešek, 55 let, vedoucí krizového řízení
Kamil Hofman, 44 let, rybářský technik
Mgr. Petr Maryška, 52 let, státní zaměstnanec
Oldřich Pánek, 71 let, emeritní ředitel HZS
Jaromír Janků Dr.h.c., 69 let, podnikatel
Pavel Šimák Dis., 66 let, podnikatel
Ing. Antonín Gibala, 76 let, senior
Ing. Jiří Kutil, 47 let, státní zaměstnanec
JUDr. Ing. Jan Bártů, 76 let, senior
Václav Matoušek Dis., 57 let, státní zaměstnanec
Ing. Milan Netolička, 52 let, technik v energetice
Jana Hofmanová, 49 let, účetní
Věroslav Růžička, 63 let, stavbyvedoucí
Eva Hiršová, 64 let, účetní
Bc. Jana Zobalová, 38 let, na mateřské dovolené
Josef Hájek, 29 let, dělník
Miroslav Kubeš, 68 let, podnikatel
Miroslava Kadeřábková, 61 let, dělnice
Pavel Brož, 51 let, dělník
Jozef Hájek, 55 let, bezpečnostní pracovník
Petr Blížil, 50 let, správce budov
Jitka Suchanová, 56 let, účetní
Jiří Hájek, 24 let, dělník
Mgr. Danuše Kubáková, 86 let, seniorka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

č.1
Jindřichův Hradec 2022

před Kulturním domem Střelnice v J. Hradci, s energetickým 
analytikem Ing. Vladimírem Vlkem, na téma:

jsme schopni čelit energetické krizi.
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I N Z E R C E

Biožitíčko
Z BIODYNAMICKÉHO KALENDÁŘE – ZÁŘÍ – Podle bio-
dynamiků: Pomineme-li tepelný trigon 11. 9. zdá se, že září zůstane chladné 
a vlhké. Tuto tendenci ještě podpoří tři chladně - vlhké opozice. Také stará 
předpověď říká: Svatá Ludmila ( 16. 9. ) deštěm obmyla. Období výsadby 
– Od 1. 9. do 5. 9.(16. hod.) a od 19. 9. do konce měsíce. Dny pro biopráce 
více či méně nevhodné – 1., 2., 8., 14. a 29. 9. Sklizeň kořenových plodin 
prováděná v kořenových dnech je bezkonkurenční, jak zřetelně ukázaly po-
kusy s uskladněním cibule, mrkve, červené řepy a brambor. 

(Použitý zdroj: Výsevní dny podle MarieThunové® 2022)
JDEME VSTŘÍC PŘÍRODĚ – Můžeme se ještě spolehnout na při-
rozenou kvočnu? Kdo chce mít vlastní přírodně plnohodnotná vajíčka 
od veselých a šťastných slepic a má k tomu i vhodný přírodní výběh, po-

řídí si malé hejnko i s ko-
houtem. Obvykle si ho li-
dé pořídí nákupem kuřic 
z  nějakého umělého vel-
kochovu. Jsou to větši-
nou vyšlechtěné nosnice 
a  málokdy se mezi nimi 
najde pozdější přirozená 
kvočna. Přesto se i taková 
výjimka vyskytne. Může-
me si pak vyzkoušet, zda 
se nám povede, aby i tato 
kvočna přivedla na  svět 

pár přírodních kuřat. Letos jsme pod takovou kvočnu „prvničku“ dali 
zkusmo pět vajec od „šťastných“slepic. Vylíhlo se nám všech pět pěkných 
kuřat. Jsou převážně bílá po „tatínkovi“ a ani mu nevadí, že se narodila pod 
černou kvočnou. Uvidíme, kolik je mezi mima slepiček. Kohoutky, stejně 
jako už dříve, nabídnu dalšímu chovateli šťastných slepic. 

JAK JÁ TO VIDÍM – Naše vláda nádherně levandulová… Často mne 
přivedou známé písně k napsání této kratičké úvahy. Tentokrát to byly dvě 

- „levandulová“ a „vana plná fialek“. Slova obou písní jsou láskypl-
ná a jako by hovořily o naší nové vládě nádherně levandulové, která 

se koupe ve vaně plné fialových fialek. Prý ten co nám tady hrál, nás vlast-
ně obelhal, řekli si asi lidi ve spolek a proto teď máme vládu plnou fialových 
fialek. Cítím, jak lidé o vládě říkají – Ty si má, levandulová. Úplně celá, 
celičká levandulová. Nád-
herně levandulová. Hmm 
– levandulová… Za mos-
tem v úzké ulici má vláda 
sněmovnu fialkami vonící. 
Už dobře pětadvacet let si 
honem běží přivonět. Léta 
snad z úcty k tradici, voli-
li lidé novou vládní krabici 
a přes ní i premiérův papír 
balicí – viz ilustrační obrá-
zek. Ikdyž ne vždy vaří dobroty a občas mívá teploty a nekape lidem do noty, 
ve vaně blahem vzdychá. A proč by ne, vždyť se v klidu koupe ve vaně plné 
fialových fialek! 

ZÁŘÍ na žáky cosi vaří. 
Číst, psát a počítat(?)
To už moderní není,

musíme k tomu přidat
naše kritické myšlení!

Tak řekli vědátoři naši,
a začli vařit ňákou kaši
jako pejsek s kočičkou. 

   zdenek@pisa.cz
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Tak o  čem to bude dnes? O  fotografování. 
Ne že bych byla bůhvíjaký skvělý a  světa-

znalý fotograf, ale těší mě to. A  fascinuje. Už 
Karel Čapek řekl, že fotografie je vlastně kres-
lení světlem. A  to mě zaujalo, protože světlo 
je energie a celý vesmír je energie a vše, co je 
stvořeno do  hmoty má původ právě ve  světle 
a  záměru. My si tvoříme myšlenkami svůj ži-
vot, protože myšlenky jsou duchovní nositelé 
a  energie. Nač nejčastěji myslíme, to se nám 
děje nebo nás prostě obsadí tak, že tomu uvěří-
me, třeba nějaké překážce ve zdraví. A stane se 
to skutečností v realitě našeho života. Uchváti-
la mě ta možnost přetvářet a vytvářet nové re-
ality právě fotografií. Dokonce jsem zkoušela, 
jestli by nešly vytvořit uzdravující fotografie. 
Jsem si jista, že je to možné a  někdo to už to 
určitě dělá. Krásná díla nám umí zlepšit nála-
du, přestane nás bolest hlava, jsme příjemněj-
ší. Nebo také obráceně. A tam patří i  fotogra-
fie. Určitě to znáte, na pohled některé vypadají 
krásně, ale jsou prázdné. Jiné jakoby na  prv-
ní pohled nic moc, ale po  chvíli pocítíme tu 
hloubku autora, který se dotkl duše toho mís-
ta nebo bytosti a ona mu dovolila zachytit ale-
spoň část sebe sama. Třeba pan Josef Sudka to 
uměl. Tak třeba na  fotografiích „V  zahrádce 
paní sochařové“ není nic mimořádného a pře-
ce vás vtáhnou. Já nad těmi fotografiemi seděla 
půl roku než jsem pochopila, že on vždy hledal 
to, co za tím je, jak říkával: „Na tom něco musí 
být“, když zkoumal obrazy, architekturu nebo 

hudbu. Je poznat, kdo tvořil s láskou a touhou 
porozumět a  kdo jen tak cvakal nebo měl při 
tom špatnou náladu. Jeden fotograf jménem 
Witkin tvoří kreatury, ze kterých jde na člově-
ka děs. Jeho Leda s  labutí nepřináší nic krás-
ného. Je poplatná jeho slovům, že když je mu 
mizerně, udělá fotku a  hodí to na  lidi.Takhle 
určitě tvořit život nechceme. My, abychom do-
stali svolení vejít, obrazně řečeno za  tu opo-
nu, potřebujeme určitý čas na  ztišení, propo-
jení se s tím místem nebo bytostí, jako se ladí 
hudební nástroj. Dostaneme možnost nahléd-
nout do tajemství a vnést novou fotografií ně-
co nového a krásného, láskyplného, do tohoto 
světa. A  tento svět potřebuje teď čím dál víc 
lásky, krásy a naděje. Bez ní člověk umírá. Nic 
není nemožné. Jak řekla jedna jeptiška ve  fil-
mu Sestra v akci, nic není nemožné, pokud máš 
svou víru a  lepicí pásku. Jinými slovy, víra je 
základ a pak jsou potřeba ještě ruce a cit plus 
nějaké znalosti.. Když stojíte před krásným bu-
kem, vypnete myšlení a  jen vnímáte jeho krá-
su, otevře se vám a možná ho uvidíte i dýchat. 
Stisknete spoušť, vlastně ne vy, jako kdyby ji 
stiskl sám duch a to přesně ve správnou chvíli. 
Prostě ta nejvyšší síla v  nás, naše moudré ve-
dení, nás vede k zážitkům přesahujícím všech-
ny smysly. A věřte mi, i ta káva s ní chutná víc, 
když ji máte v srdci. Tvoříte-li, tvořte s láskou, 
tvořte krásné obrazy a věci, ne laciné a rádoby 
dobře prodejné. Takových je tu dost. 

(Marta Pejchalová)

BEZ NADĚJE ČLOVĚK UMÍRÁ




