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ZÁLESÍ – humpolecký zpravodaj na měsíc 
březen 2020
ročník 57, vydalo Městské kulturní a informační 
středisko v Humpolci, Havlíčkovo náměstí 91.
Redaktorka: Linda Sýkorová 
Redakční rada: Marcela Kubíčková, Mgr. Aneta 
Slavíková, Ludmila Trnková, Dagmar Kluchová, 
Linda Sýkorová
Sazba: Pavel Kadlec
Kontakt: e ‑mail: zalesi@infohumpolec.cz,
tel: 602 195 629
Březnové vydání měsíčníku Zálesí vychází 
v pátek 28. února 2020.
Uzávěrka materiálů pro dubnové vydání je 
15. března 2020.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí, za obsahovou 
správnost příspěvků ručí autoři a za uskutečnění 
plánovaných programů ručí pořadatelé. Názory 
v uváděných příspěvcích se nemusí shodovat 
s názory redakce. Měsíčník vychází nákladem 
600 kusů pod registračním číslem Okresního 
úřadu v Pelhřimově MK ČRE11389.
Tisk: MHA, s.r.o., Školní 511, Humpolec.
Cena výtisku: 20 Kč.

Milí čtenáři,
tak už nám po roce zase jaro klepe na 

dveře. Zima pomalu zavírá svá vrátka 
a všichni už se netrpělivě těší na to, až prv-
ní jarní sluníčko nám zpříjemní procházky 
v přírodě a jarní práce na zahrádkách.

Ale protože stará lidová pranostika říká 
„březen – za kamna vlezem“, můžete se 
úplně v klidu vydat do tepla divadelního 
sálu, knihovny či muzea a vybrat si z široké 
nabídky jarních akcí, divadelních předsta-
vení nebo koncertů.

V  březnu bychom neměli opomenout 
širokou nabídku knihovny, která březen 
oslavuje jako měsíc čtenářů a nabídka bude 
opravdu velmi pestrá. Vybrat si z ní můžete 
na straně 4. Z kultury bych se zaměřila na 
ochotnické spolky, které každoročně oživí 
divadelní scénu kina divadelním festiva-
lem Honzlův Humpolec. Ten má v našem 
městě už šestnáctiletou tradici a každoroč-
ně se těší velkému zájmu diváků. Stejně 
jako v uplynulých letech, i letos se můžete 
těšit na čtyři divadelní hry, tři jsou z růz-
ných koutů republiky a jedna hra domácího 
ochotnického souboru Jindřicha Honzla.

Jako první se 6. 3. představí havlíčkob-
rodské Adivadlo s divadelní hrou Na útěku. 
O týden později, tedy 13. 3. se můžete těšit 
na divadlo Exil Pardubice s představením 
Do zdi a 20. 3. uvidíte satiru Jak jsem vy-
hrál válku s divadelním spolkem SemTam-
Fór ze Slavičína. Humpolecký spolek si pro 
vás na další březnový pátek 27. 3. přichys-
tal bláznivou komedii Oscar.

Neváhejte a  zakupte si zvýhodněnou 
abonentku na všechny čtyři představení 
za 240 Kč a nechte se unést divadelním 
festivalem.

Krásný kulturní zážitek a jaro jak má být 
přeje Linda Sýkorová
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V BŘEZNU SLAVÍ ČTENÁŘI. TI OD ROKU 1946 DOCHÁZÍ DO 
BUDOVY NA DOLNÍM NÁMĚSTÍ, KDE PŮVODNĚ SÍDLILA RADNICE

První jarní měsíc je už neodmyslitelně spojený s knihami, čtenáři a knihovnami. V minulosti se 
o březnu říkalo, že je měsícem knihy, později byl měsícem internetu a od roku 2009 do součas-

nosti jej známe jako měsíc čtenářů. Organizátorem události je Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků. Zajímavostí je, že každý rok se k akci hlásí více než čtyři sta veřejných knihoven 

z České republiky, k nimž samozřejmě patří i Městská knihovna Humpolec, která i pro letošní 
ročník nachystala nabitý program pro všechny věkové kategorie. Čtenáři se mohou těšit nejen 
na knihy, ale také na přednášky, besedy i tvůrčí a literární dílny. Hlavním smyslem celoměsíč-
ní kampaně je podpora čtenářské gramotnosti. Ostatně tu humpolecká knihovna podporuje 
„nejen“ v březnu, ale celoročně, a to už od 7. května 1921, kdy ve městě vznikla pod názvem 

Veřejná knihovna a čítárna Komenského. Tehdy sídlila v budově odborné tkalcovské školy, dnešní 
zvláštní školy v Husově ulici. V současnosti čtenáři dochází do budovy na Dolním náměstí, která 
byla koncem devatenáctého století přestavěna na sídlo radnice. Dlouhá léta bylo, a možná stále 
je, v širokém povědomí, že autorem návrhu této budovy je známý architekt Josef Zítek. Dobové 

dokumenty ale hovoří jinak.

Humpolecký měsíc čtenářů:  
Aktivity pro děti i dospělé

Březen – měsíc čtenářů v roce 2020 ote-
vře v humpolecké knihovně Daniel Vydra 
a jeho komiksový workshop pro žáky dru-
hého stupně základních škol. Třeťáci se 
zase potkají na besedě s oblíbenou spiso-
vatelkou dětské literatury Zuzanou Pospí-
šilovou. Obě setkání připravila knihovna 
ve spolupráci s Místní akční skupinou Spo-
lečnost pro rozvoj Humpolecka za podpory 
projektu MAP II. Ve středu 4. března pak 
děti mohou spolu s rodiči zavítat na společ-
né knihovní čtení a tvoření s názvem Kníž-
kohraní, které bude tentokrát věnováno 
připomínce 350. výročí úmrtí Jana Amose 
Komenského. A protože je v knihovně čím 
dál větší zájem o deskové hry, nemůže se 
březen obejít bez Knihovního deskohra-
ní, které přijde na řadu ve středu 25. břez-
na. Program pro děti vyvrcholí v  pátek 
27. března oblíbenou Nocí s Andersenem. 
Ta letošní je v humpolecké knihovně ve 
znamení dvou „dvacítek“. Dvacet let si 
knihovny v celé republice touto formou 

připomínají narození dánského pohádkáře 
Hanse Christiana Andersena a druhé výročí 
má na svědomí Joan Rowlingová a její ro-
mán Harry Potter a Kámen mudrců, jehož 
české vydání vyšlo právě před dvaceti lety.

Dospělí čtenáři se rovněž mají na co tě-
šit. Před několika lety slavila v knihovně 
velký úspěch přednáška Ludmily Duškové 
a Jana Kopřivy, a tak si začínající i pokro-
čilí zahrádkáři opět vyslechnou v pondělí 
23. března jejich odborné rady a informa-
ce o novinkách v pěstování rostlin. Ještě 
předtím, v úterý 10. března, mohou navští-
vit přednášku Tomáše Pfeiffera s názvem 
Setkání s biotronikou. Samozřejmě nesmí 
chybět pokračování oblíbeného cyklu Ces-
tovatelská setkání v knihovně. Tentokrát 
se hosté v pondělí 30. března prostřednic-
tvím vyprávění Terezy Kubíčkové podívají 
do Murcie, sice málo známého, ale velmi 
krásného regionu jižního Španělska. V ne-
poslední řadě je třeba zmínit, že také v le-
tošním měsíci čtenářů bude humpolecká 
knihovna shovívavější ke všem, kteří poza-
pomenou vrátit vypůjčené knihy a časopisy 
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v termínu. Právě jim je totiž určena v týdnu 
od 23. do 27. března amnestie. A pokud se 
mezi dospělými najdou noví čtenáři, kteří 
přijdou do knihovny v pondělí 16. března, 
dostanou na památku hezký dárek.

Zítek vs. Martin?
I když známá sekundární literatura hovoří 
o tom, že budovu dnešní knihovny navrhl 
architekt Josef Zítek, primární historické 
prameny uložené v pelhřimovském okres-
ním archivu ukazují na jiné autory – praž-
ského stavitele Josefa Martina a jeho otce 
Jana. Upozornil na to například Vladimír 
Staněk ve svém příspěvku pro měsíčník 
Zálesí v roce 2015. V textu na pokračová-
ní s titulem Hledá se nová radnice hovoří 
o  tom, že město vypsalo na návrh nové 
radnice soutěž, kterou vyhrál pražský sta-
vitel Josef Martin. Jeho návrhy pak upravil 
a stavbu zrealizoval otec Josefa – Jan Mar-
tin. Hovoříme o letech 1872 až 1873, kdy 
nová budova rostla na místech původních 
domů s č. p. 250 a 251 na Dolním náměstí. 
Vlastní výběr budoucího místa nové radni-
ce (dnešní knihovny) má celkově zajíma-
vou historii, v níž velmi aktivně vystupoval 
právě Jan Martin, nejen humpolecký stavi-
tel, ale v roce 1870, kdy se místo vybíralo, 
také humpolecký zastupitel.

Dění datované do druhé poloviny roku 1870 
popisuje právě Vladimír Staněk ve zmíněném 
článku. V červenci zemřel dr. Frank, který 
vlastnil dům č. p. 274 na Horním náměstí 
(dům vedle fary, který byl po požáru v roce 
2015 přestavěn). A protože se v té době hle-
dalo vhodné místo pro zázemí radnice, dostal 
purkmistr (starosta) Josef Št. Nápravník do-
pis s podpisy dvou třetin městských zastupi-
telů, kteří mu navrhovali, aby město Frankův 
dům zakoupilo a opravilo jej pro novou rad-
nici. Pod textem byl podepsán i Jan Martin. 
Objekt se měl dražit ve veřejné dražbě, a tak 
vznikla pětičlenná komise, v níž zasedal Jan 

Martin nebo například i Maxmilián Bečvář, 
která se tématem začala zabývat detailněji. 
Zastupitelstvu předložila čtyři návrhy, kde by 
podle ní mohla nová radnice stát. První vari-
antou byly domy č. p. 250 a 251, druhou dům 
č. p. 245, třetí dům č. p. 249 a čtvrtou dům 
č. p. 274. V prvním případě šlo o dva domky 
Josefa Kryštůfka, které komise hned odmítla 
jako neméně vhodné a příliš drahé. Stejně 
tak nedoporučila dům č. p. 245, víceméně ze 
stejných důvodů. Dům č. p. 249 patřil tehdej-
šímu starostovi Nápravníkovi, nicméně jako 
vhodnější variantu komise navrhla dům č. p. 
274 po Frankovi.

Na zářijovém zastupitelstvu její návrh pro-
šel s patnácti hlasy z celkových dvaadvace-
ti a komise ve složení Maxmilián Bečvář, 
František Papírek, Jan Martin, František 
Mallát a Leopold Haller dostala plnou moc 
při dražení domu z dědictví po Frankovi. Ko-
mise si jako svého předsedu zvolila Bečváře 
a svěřila mu plné zmocnění. Bečvář dražbu 
bojkotoval, i když šance dům získat byla. Na 
prosincovém zasedání zastupitelstva měla 

vřít vášnivá diskuze a starosta Nápravník 
měl být obviněn, že nejedná ve prospěch 
obce a  že má zájem na prodeji vlastního 
domu. Vše vyústilo v  zablokování celého 
zasedání ze strany starosty a rezignací šes-
ti zastupitelů včetně Jana Martina. Nové 
vedení města v čele se starostou Jakubem 
Hruškou si nakonec vybralo domy č. p. 250 
a 251. Kromě městského úřadu tam nějaký 
čas sídlilo také okresní zastupitelstvo, c. k. 

Tehdejší budova radnice
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CO SE DĚJE V KNIHOVNĚ

Středa 4. 3. , 14.00
KNÍŽKOHRANÍ – ŠKOLA HROU – Knihov-
na připomene 350. výročí úmrtí Jana Amose 
Komenského. Program pro rodiče s dětmi. 
Dětské oddělení knihovny.
Úterý 10. 3. , 17. 30
SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU. Společenství 
Josefa Zezulky připravilo v Literárním klu-
bu Městské knihovny v Humpolci „Setkání 
s biotronikou“.
Pondělí 23. 3. , 17.00
PŘEDNÁŠKA PRO ZAHRÁDKÁŘE – Ze-
jména zahrádkáři si jistě rádi vyslechnou 
informace o novinkách v pěstování a ochra-
ně rostlin před škůdci v podání Ing. Ludmily 
Duškové a Ing. Jana Kopřivy, které znáte 
z televizních obrazovek nebo z odborných 
článků v tisku. Vzhledem ke kapacitě před-
náškového sálu prosíme o rezervaci míst 
(telefonicky 565 533 181, e-mail: knihovna@
infohumpolec.cz). Literární klub knihovny.

Středa 25. 3. , 9.00 – 11.00 a 14.00 – 16.00 
KNIHOVNÍ DESKOHRANÍ. Prezenta-
ce a hraní společenských her. Dopolední 
program je určený rodičům s nejmenšími 
dětmi. Odpoledne budou představeny hry 
pro starší čtenáře dětského oddělení. Lek-
torka: Tereza Syrovátková. Dětské oddělení 
knihovny.
Pondělí 23. 3.–pátek 27. 3.
AMNESTIE PRO ZAPOMNĚTLIVÉ ČTE-
NÁŘE.
Pátek 27. 3. , 15.00 – 18.00
NOC S ANDERSENEM: KOUZELNÉ
PUTOVÁNÍ ZA KAMENEM MUDRCŮ. Pro-
gram plný her a kouzel je určený čtenářům 
od 8 let. Nutná rezervace míst do 6.3 2020, 
e-mail: knihovna-deti@infohumpolec.cz.
Pondělí 30. 3. , 17.30
CESTOVATELSKÁ SETKÁNÍ „ŠPANĚL-
SKO – KRÁSNÁ NEZNÁMÁ MURCIE“- Be-
seda s Terezou Kubíčkovou. Literární klub.

Připravila Ludmila Trnková

berní úřad, hospodářská záložna, okresní 
muzeum či nemocenská pokladna. O tom, 
proč bylo, a možná stále je, autorství dnešní 
knihovny připisováno Josefu Zítkovi, může-
me spekulovat. Snad k němu některé stopy 
vedly, snad to byla snaha povznést význam 
budovy díky slavnému jménu…

Budova dnešní knihovny  
jako kulturní památka

Roku 1946 se tehdejší městský národní vý-
bor přemístil do budovy č. p. 300 na Horním 
náměstí (dnešní radnice) a do budovy na 
Dolním náměstí se přestěhovala knihovna, 
která tu sídlí dodnes. Nejprve využívala jen 
několik místností, později se rozšířila do celé 
budovy. Povinnost zřídit obecní knihovny 

vstoupila v platnost zákonem z roku 1919, 
Městská knihovna Humpolec vznikla v roce 
1921 sloučením knihoven několika spolků, 
například měšťanské, řemeslnické a dělnické 
besedy nebo školky. Až do roku 1946 byla 
knihovna umístěna v různých provizorních 
prostorách, třeba i  v  budově na Horním 
náměstí, kde dnes sídlí Muzeum dr. Aleše 
Hrdličky. Budova knihovny č. p. 250 v no-
vorenesančním stylu je od 3. května 1958 
kulturní památkou. V roce 2019 odkoupilo 
město Humpolec od České spořitelny vedlejší 
budovu č. p. 252, přičemž první a druhé pat-
ro vyčlenilo pro chystané rozšíření knihovny.

Aneta Slavíková, Ludmila Trnková,  
Vojtěch Novák, Vladimír Staněk: Hledá se 

nová radnice. Zálesí, únor – duben 2015
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AKTUÁLNĚ Z MUZEA

RNDR. KLÁRA BEZDĚČKOVÁ, PH.D.; PAVEL BEZDĚČKA

PŘÍRODA A KRAJINY OMÁNU
VÝSTAVNÍ SÁL MUZEA NA DOLNÍM NÁMĚSTÍ, ČTVRTEK, 5. 3. V 17 HODIN

Zoologové jihlavského muzea, manželé Be-
zděčkovi, představí posluchačům přírodu 
a krajiny Ománu, který navštívili na třech 
studijních cestách.
Různé typy pouští, obří útesy, zatopená 
vádí, ztrácející se potoky, neznámý les ba-
obabů, nečekaně pestrá fauna a liduprázd-
né pláže Indického oceánu. K tomu hrst 
cestovatelských zkušeností a rad a samo-
zřejmě i spousta promítaných fotografií 
i krátké videoklipy.
Zooložka RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D. 
je vedoucí Přírodovědného oddělení Muzea 
Vysočiny v Jihlavě. Je kurátorkou entomo-

logické (blanokřídlí, motýli) a Dahlbergo-
vy ornitologické sbírky a sbírky obratlovců. 
Věnuje se výzkumu čeledi mravencovitých 
na území Českomoravské vrchoviny. Mimo 
jiné taktéž vede Metodické centrum pro 
myrmekologii (nauku o mravencích) Mu-
zea Vysočiny Jihlava, je šéfredaktorkou ča-
sopisu Acta rerum naturalium a vyučuje na 
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. 
Jejím manželem je rovněž významný zoo-
log jihlavského muzea a muž mnoha tváří 
Pavel Bezděčka. Ze svých cest si přivážejí 
mnoho poznatků a  spoustu zajímavých 
zážitků.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA MINERALOGICKÉ SBÍRKY
25. 3. 15:30 HODIN

VÝSTAVNÍ SÁL NA HORNÍM NÁMĚSTÍ

Přijďte si poslechnout zajímavé povídání 
amatérského geologa a sběratele minerálů 
Martina Sýkory. Jeho koníček ho provází 
už více jak dvě desítky let a za tu dobu se 
mu podařilo nasbírat stovky krásných vzor-
ků minerálů, které zdobí nejen soukromé 
sbírky, ale i převážnou část sbírky Muzea 
Dr. Aleše Hrdličky. Povídání o  drahých 
kamenech se bude týkat současné sbírky 

v muzeu ale především také nálezů z po-
sledních let. Představí vám čerstvé expo-
náty z oblasti Humpolecka, ale i dalších 
lokalit České republiky. Můžete se těšit 
i na ukázky naprosto unikátního nálezu 
z letošního ledna. Některé z nových vzorků 
rozšíří stávající sbírku muzea.

Připravila Dagmar Kluchová
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EXPONÁT MĚSÍCE

TELEFON

Telefon (řecky: téle = vzdálený a fóné = 
hlas) je zařízení, které přenáší zvuk pro‑
střednictvím elektrických signálů.
„Pane Watsone? Pojďte sem, chci vás 
vidět!“ – tato slova uslyšel vědec Thomas 
Watson, když si na půdě prohlížel jakýsi 
zajímavý přístroj. Hlas, který uslyšel, patřil 
jeho kolegovi Alexandru Grahamu Bello‑
vi, který byl v přízemí budovy. To bylo 
10. března 1876.

Alexander Graham Bell (1847-1922)
Jako profesor na Bostonské univerzitě 

se G. Bell zabýval školením učitelů, kteří 
učili mluvit neslyšící, přičemž zkoumal 
elektrický přenos zvuku.

Svůj výzkum začal v roce 1874. Použil 
tónový telegraf, ale při jednom z pokusů 
zařízení selhalo. Bell požádal asistenta 
Watsona, který byl na 
druhém konci linky, 
aby poklepal na kovový 
jazýček, který podle něj 
uvázl na pólu magnetu. 
Asistent tak učinil a Bell 
zjistil, že jazýček na jeho 
straně linky se začal po-
hybovat a vydávat stejný 
zvuk.

I když je za vynálezce 
telefonu považován Graham Bell, o jeho 
prvenství se vedly mnohé spory. Podle nej-
novějších údajů vynalezl telefon již v roce 
1849 italský vynálezce Antonio Meucci. 
Obecně by se dalo říci, že telefon je výsled-
kem mnoha vynálezců, kteří jej postupně 
zdokonalovali.

(My Češi však dobře víme, že strůjcem te-
lefonu byl dozajista génius Jára Cimrman.)

Rozšíření telefonního aparátu bylo 
rychlé, do Evropy se dostal koncem 70. let 
19. století.

K prvnímu použití telefonu na našem 
území došlo 10.  dubna  1881, kdy byla 
zprovozněna 2 km dlouhá telefonní linka 
z uhelného dolu Richard Hartmann v Led-
vicích do železniční stanice v Duchcově. 
K  provozování telefonu byla potřebná 
státní koncese, majitel se musel zavázat, 
že nebude telefon zneužívat k protistát-
ním aktivitám. První telefonní ústředna 
pak vznikla v Praze na Malém náměstí na 
Starém Městě a rychle následovalo vydání 
prvního telefonního seznamu. Na humpo-
lecké poště byla veřejná telefonní hovor-
na s manuální ústřednou zřízena na konci 
30. let 20. století.

Bakelitový telefon Tesla 
MN – s místní baterií
Telefon bez číselníku 

s  místní baterií tvořilo 
sluchátko s  mikrofonem 
a ruční induktor s kličkou, 
kterým se generoval sig-
nál vyzvánění u  druhého 
účastníka nebo v  manuál-
ní ústředně. Volající sdělil 
operátorce v  ústředně po-

žadované číslo a ta ručně na panelu pro-
pojila oba účastníky kablíkem. U prvních 
typů bylo sluchátko v přední části telefo-
nu, později v zadní části telefonu. Klička 
byla vždy vpravo. Tento systém se používal 
v telefonních ústřednách, na železnicích 
a v armádě.

Vyráběl se v Tesle Liptovský Hrádok od 
roku 1966.

Připravila Dagmar Kluchová
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ČTENÍ KE KÁVĚ

ED VIESTURS – NA VRCHOL ŽÁDNÉ ZKRATKY NEVEDOU

„Dostat se na vrchol je možnost. Vrátit se zpátky dolů je povinnost“
Životní motto Eda Viesturse.

Na vrchol žádné zkratky nevedou je au-
tobiografická kniha, ve které Ed Vies-
turs líčí svůj životní příběh, odhodlání 
a touhu, uskutečnit si svůj dlouholetý 
a nelehký sen. Osmnáct let se Ed Viesturs 
snažil vylézt na 14 nejvyšších hor světa. 
Celkem se mu podařilo neuvěřitelných 
21  úspěšných výstupů na všechny os-
mitisícové vrcholy naší planety a to bez 
pomoci umělého kyslíku. Sedmkrát vy-
stoupil na nejvyšší horu planety Mount 
Everest (8848 m. n. m.), dvakrát na Čo 
Oju (8201 m. n. m.).

Svůj projekt o nelehkých výstupech na 
všechny osmitisícové hory, který nazval 
Endeavor 8000, detailně popisuje ve své 
knize Na vrchol žádné zkratky nevedou, 
zmiňuje zde i katastrofu, která se udála 
na Everestu v roce 1996, kde přišli o ži-
vot dva jeho přátelé a spolulezci Scott 
Fischer a Rob Hall.

Ed Viesturs je jeden z nejlepších ho-
rolezců, neváhal otočit se a  sestoupit 
zpátky sotva devadesát metrů pod vrcho-
lem Mount Everestu, když měl obavy ze 
zhoršujícího se počasí a blížící se tmy. 
Vždy byl ochoten podat pomocnou ruku 
druhým v nouzi. I přes svou vytíženost se 
snažil maximálně věnovat rodině.

Je až neuvěřitelné, co všechno tento 
člověk dokázal. Jak se z knihy, kterou 
si přečetl v šestnácti letech (Annapur-
na, Maurice Herzog), nechal inspirovat 
a dokázal si jít za svým životním snem. 
Pokud se i  vy chcete nechat vtáhnout 
z tepla svých domovů do nebezpečných 
himalájských expedic a  prožívat dob-
rodružství, která se v  nich odehrála, 
neváhejte si knihu vypůjčit v městské 
knihovně.

Veronika Marková,
Městská knihovna Humpolec
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PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ NA HUMPOLECKU

RYBÍ ENCYKLOPEDIE – STŘEVLE POTOČNÍ

latinsky: Phoxinus phoxinus
slovensky: Čerebľa potočná
anglicky: Minnow
německy: Ellritze
řád: Máloostní
čeleď: Kaprovití
Původní druh na většině našeho území. 
Celoročně hájená, chráněná, vedena 
v kategorii „ohrožený“

Měsíc březen bude opět ve znamení dnes 
již vzácné ryby rsp. rybky, která byla dříve 
hojným druhem. Používala se dokonce jako 
nástraha při sportovním rybolovu. Je moc 
důležité si tyto druhy připomínat, i když 
třeba jako střevle nemají žádný velký hos-
podářský význam. 
Na výrazném úbyt-
ku střevle potoční 
se zasloužil člověk. 
Z  mnoha míst vy-
mizela vlivem zne-
čištění a úprav toků 
a nadměrnému vy-
sazování pstruhů, kteří považují střevli za 
jednu z nejlepších pochoutek. K vymizení 
těchto ryb v uplynulých desetiletích rov-
něž přispěly meliorace, přehrazování toků 
a vysychání potoků. Dnes je tato rybka ce-
loročně chráněná.
Střevle potoční je drobná kaprovitá ryba 
preferující chladné čisté vody. Na našem 
území žila donedávna v obrovském počtu 
snad ve všech pstruhových a lipanových 
potocích nebo říčkách i v okolí Humpolce. 
V padesátých letech minulého století ještě 
v řece Želivce v oblasti mezi elektrárnou 
a Vřesnickou přehradou v době tření stře-
vle doslova skákaly nad vodu v množství 

několika desetitisíců. Místy byla tak hoj-
ná, že se lokálně stávala i běžnou součástí 
jídelníčku chudších vrstev obyvatelstva. 
Používala se také jako modelový organi-
smus pro studium smyslových orgánů ryb 
a toxicity látek. Rychlým tempem začala 
střevle mizet zhruba po druhé světové vál-
ce. V těchto lokalitách dnes spíše jen pře-
žívá v počtu, který je zlomkem někdejšího 
stavu. V posledních letech díky zlepšování 
kvality vody na některých vodách střevlí 
opět mírně přibývá, je ovšem otázka, zda 
budou mít tyto pozitivní změny trvalejší 
charakter. Naše monitorování v  oblasti 
humpolecka každoročně prokazuje vý-
skyt střevlí, ale však stále ve velmi nízkém 

počtu.
Střevle má celkem ty-
pický vzhled, dost se 
liší od jiných kaprovi-
tých ryb a není těžké 
ji poznat. Už při po-
hledu na rybky plo-
voucí ve vodě upoutá 

jejich světlý pruh na bocích, pod nímž je 
široký pás složený z tmavších hnědavých 
skvrn. Tělíčko je protáhlé a válcovité s ne-
velkou vpředu zakulacenou hlavou. Ploutve 
jsou rovněž zakulacené, lehce nažloutlé. 
Hřbetní i řitní ploutev jsou dobře vyvinuté, 
vysoké, ale krátké co do počtu paprsků. 
Šupiny jsou velmi jemné a stěží patrné. 
Střevle dorůstají obvykle velikosti jen 6–8 
cm, vzácně 12 cm. Je to krátkověká ryba, 
dožívající se 5 let, a poměrně velmi pomalu 
roste. Jejich potravu tvoří larvy vodního 
hmyzu, náletový hmyz, řasy, detrit a pří-
padně semena.
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Před sedmdesáti lety bychom si na této 
straně úplně klidně mohli představit re-
cept, jak připravit střevli potoční třeba na 
vandru v kotlíku na ohni. Dnes vzhledem 

k okolnostem, které střevli dostaly až do 
stavu ohrožení si tuto rybku v receptu za-
měníme za její mořskou kolegyni sardinku.

Připravili Linda a Martin Sýkorovi

KŘUPAVÉ SARDINKY S MÁTOU A ČESNEKEM

Ingredience
1 kg malých očištěných sardinek
(větší bez hlavy, malinké i s hlavičkami)
2 lžíce nastrouhané kůry z biocitronu
+ citron k podávání
60 ml olivového oleje
3 stroužky česneku
(utřené nožem nebo prolisované)
1 lžíce nasekaných mátových lístků
mořská sůl
čerstvě mletý černý pepř
150 g hladké mouky
slunečnicový olej na smažení

Příprava jídla
Sardinky, citronovou kůru, olivový olej, 

česnek, mátu, sůl a pepř dejte do větší mísy 
a promíchejte, aby se ryby obalily směsí.

Nechte v  chladu marinovat alespoň 
30 minut.

Pak ryby obalte v hladké mouce a ihned 
smažte na pánvi s přibližně centimetrovou 
vrstvou rozpáleného slunečnicového oleje.

Dozlatova a dokřupava osmažené sardin-
ky servírujte s půlkami citronu.

Dobrou středomořskou chuť.
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STŘÍPKY Z DĚJIN HUMPOLECKA

HISTORIK JULIUS GLÜCKLICH A HUMPOLEC II.

Pokračování z minulého čísla.

V minulém pokračování jsme představili 
počátky pedagogické činnosti PhDr. Julia 
Glücklicha (1876-1950). Nejdříve rok pů-
sobil na „Obchodní akademii v Chrudimi“ 
(1899-1900) a pak na gymnáziu v Němec-
kém Brodě (1900-1901). Avšak již při svém 
chrudimském působení se přihlásil k c. k. 
české zkušební komisy ke zkouškám uči-
telským. Než dokončil praxi v Německém 
Brodě, tyto zkoušky dokončil a získal vy-
svědčení, ve kterém je také podrobný popis 
jeho vzdělávání a popis zkoušek a jejich 
hodnocení. Text doslovně zní:

„C. k. česká zkušební komise pro učitelství 
na gymnasiích a školách reálných v Praze, 
č. 347.

Vysvědčení učitelské způsobilosti.
Pan Julius Glücklich, narozen dne 

10. května 1876 v Březových Horách v Če-
chách, náboženství evangel. reform., stu-
doval od roku 1888 do roku 1895 na c. k. re-
alném a vyšším gymnasiu v Příbrami. Kdež 
se i dne 25. června 1895 zkoušce maturitní 
podrobil. Poté vstoupil na právnickou fa-
kultu a po jednom semestru přestoupil na 
filosofickou fakultu c. k. české university 
v Praze, kdež pobyl pět semestrů, načež 
další dva semestry strávil na filosofické 
fakultě c. k. university ve Vídni; dohroma-
dy zabýval se po osm semestru studiem 
dějepisu a zeměpisu, klassické filologii, 
češtiny a němčiny, filosofie a pedagogiky 
(dle předložených vysvědčení súčastnil 
se po jeden semestr cvičení semináře filo-
sofického s prospěchem výborným). Dne 

9. února 1900 byl na c. k. české universitě 
Karlo-Ferdinandově na základě dissertační 
práce „Jednání ústavního výboru na Kro-
měřížském sněmu 1848-49“ na doktora 
filosofie veřejně povýšen.

Dne 4. ledna 1900 přihlásil se u této c. 
k. české zkušební komise, ke zkouškám 
učitelským z dějepisu a zeměpisu jakožto 
předmětů hlavních.

Domácí úkol z dějepisu (všeobecného) 
byl jemu prominut na základě práce semi-
nární „Utopie Tomáše Mora“ jež prohláše-
na za výbornou, načež, dán jemu k domá-
címu vypracování tento úkol ze zeměpisu: 
O přístavech se stanoviska fysického a po-
litického, hlavně obchodního zeměpisu.

Vypracování úkolu, předložené kandi-
datem dne 8. května 1900, došlo schválení 
usnesením komise ze dne 10. května 1900.

Po té přihlásil se kandidát v zimní lhůtě 
1900/1 ke zkouškám z předmětů pomoc-
ných.

Ústní zkoušky tyto podstoupil dne 
10. prosince 1900 z češtiny jakožto řeči 
vyučovací s  úspěchem velmi dobrým, 
z  němčiny jakožto předmětu obecného 
a z latiny jakožto předmětu pomocného 
výborným, a z řečtiny jakožto předmětu 
pomocného chvalitebným. (Usnesení ko-
mise ze dne 14. prosince 1900.)

V letní lhůtě 1901 pak přihlásil se kan-
didat ke zkouškám z předmětů hlavních:

Klausurní zkoušky konaly se dne 5. 
a 7. června 1901; výsledek klausurní prá-
ce z dějepisu obecného byl výborný, první 
práce z dějepisu rakouského dostatečný 
a druhé velmi dobrý, pak ze zeměpisu do-
statečný.
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Ústním zkouškám podrobil se dne 
10. června 1901 z dějepisu obecného s úspě-
chem výborným z  dějepisu rakouského 
velmi dobrým a ze zeměpisu dostatečným.

Se zřetelem ku prácem domácím, vypra-
cováním klausurním a ke zkoušce ústní jest 
výsledek celé zkoušky z dějepisu jakožto 
předmětu hlavního výborný, ze zeměpisu 
jakožto předmětu hlavního dostatečný.

Tudy prohlašuje se pan Ph. Dr. Julius 
Glücklich usnesením podepsané c. k. zku-
šební komise ze dne 14. června 1901 za 
způsobilého k vyučování dějepisu a země-
pisu na vyšších gymnasiích s českou řečí 
vyučovací.

Z ředitelství c. k. české zkušební komise 
pro učitelství na gymnasiích a školách re-
álných v Praze, 14. června 1901.

 
Dr. V. Strouhal
ředitel
Razítko J. Goll
Dr. J. Pekař
Dr. J. Palacký“

Zkoušejícími a osobně podepsanými oso-
bami jsou tehdejší významné a uznávané 
osobnosti, tedy stručně i o nich:

Dr. Vincent (též Čeněk) Strouhal (1850–
1922) – významný český experimentální 
fyzik (viz např. bezrozměrné Strouhalovo 
číslo), profesor a rektor Karlovy univerzity.

Jaroslav Goll (1846–1929) – významný 
český historik, pedagog, rektor Karlovy 
univerzity, diplomat, básník, spisovatel 
a překladatel. Znám je jako odpůrce pra-
vosti Rukopisů královédvorského a zele-
nohorského. Nevytvořil sice ucelené histo-
rické dílo, ale je považován za zakladatele 
moderní české historiografie a vychoval 
řadu uznávaných historiků – tzv. Gollova 
škola. Dodejme, že jeho vnučkou byla zná-
má herečka Nataša Gollová (1912–1988).

Dr. Josef Pekař (1870–1937) – přední čes-
ký historik, žák Jaroslava Golla, pedagog 
a rektor Karlovy univerzity. Mj. původce 
dlouhodobého tzv. sporu o smyslu českých 
dějin.

Dr. Jan Křtitel Kašpar Palacký (1830–
1908)  – český geograf, biogeograf, uni-
verzitní profesor, politik a mecenáš. Byl 
synem ještě významnější osobnosti: Fran-
tiška Palackého (1798–1876).

Příště seriál o nově objevených doku-
mentech Dr. Julia Glücklicha dokončíme.

Pokračování příště
Připravil Vladimír Staněk

Závěr Glücklichova „Vysvěd‑
čení učitelské způsobilos‑
ti“ ze dne 14. června 1901 
s podpisy členů zkoušející 
komise.
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CO SE PSALO V ZÁLESÍ PŘED 90 LETY

Březen roku 1930 byl plný oslav 80. narozenin prezidenta T.G. Masaryka. Zálesí se tomuto 
výročí věnovalo zcela, všechny články, básně, glosy a fotografie byly věnovány tomuto vý-

znamnému státníkovi, filozofovi, sociologovi a pedagogovi. Z článků vybral jsem ten, který 
podrobně popisuje jediné dvě návštěvy T.G. Masaryka v Humpolci v roce 1906. Později, už 

jako prezident, T.G. Masaryk Humpolec nenavštívil.
Připravil: Jaroslav Machotka

JOSEF JAR. FILIPI“

T. G. MASARYK V HUMPOLCI

1. část

Na 29. července roku 1906 připadlo 50. vý-
ročí Havlíčkova úmrtí a prof. Masaryk byl 
pozván za slavnostního řečníka do Borové. 
Aby nemusil uprostřed prázdnin jezditi do 
Borové odněkud z daleka, rozhodl se, že 
stráví s rodinou prázdniny někde poblíž. 
Usadil se tedy v Krucenburku, kde bydlili 
v evang. škole.

Znal jsem se z celou rodinou prof. Ma-
saryka dobře už ze svých studentských let 
pražských, také svou mladou ženu jsem 
k nim zavedl, a proto, když jsme se dovědě-
li, že Masarykovi jsou na letním bytě v Kru-
cemburku, zajeli jsme k nim a pozvali je 
k nám do Humpolce. Nedělali drahot, pan 
profesor řekl hned: „V Humpolci jsme ještě 
nebyli, rádi se tam podíváme.“ Byl smluven 
den návštěvy, a my jsme jeli domů.

Jednoho krásného odpoledne na začátku 
srpna – bylo to za nějaký den po borovské 
slavnosti – jsme očekávali na humpolec-
kém nádraží vzácné hosty. Přijeli prováze-
ni kol. Konigem, který se s nimi seznámil 
ve vlaku, a domluvili se, že jedou k nám. 
Kol. Konig byl z prvních motocyklistů na 
Humpolecku a prof. Masaryk jako cyklista 
se zajímal o nový komunikační prostředek, 

bavili se tedy o motorech. Když jsme milé 
hosty přivítali, zmínil jsem se, že jim cesta 
lokálkou byla asi dlouhá, ale pan profesor 
pohlédl na hodinky a řekl: „Ne, dojeli jsme 
přesně na minutu.“

Prof. Masarykovi bylo tehdy 56 let, měl 
prošedivělý vous a prořidlé vlasy, ale jinak 
byl v plné mužné síle. Paní Masaryková 
byla sice jen o půl roku mladší, ale měla 
ještě krásné, mladé rysy, s nimiž nápad-
ně kontrastovaly takřka bílé již vlasy; byla 
jako její manžel vysoké, urostlé postavy. 
Slečna Olga, asi patnáctiletá gymnasistka 
a nejmladší ratolest rodiny, byla krásné 
a silné zdravé děvče zajímavého tmavého 
typu. Byla již známou tenistkou a nosila 
v kapse Bronteové „Schirley“, do níž byla 
zamilována. Ostatní členové rodiny, totiž 
dr. Alice, malíř Herbert a student Jan, ne-
byli tehdy právě v Krucemburku.

Šli jsme z nádraží zadem polní cestou 
do našeho bytu – bydlili jsme za parkem 
v domě p. Ad. Dítěte. Posvačili jsme a před 
večerem jsme si vyšli do Cípkem na Byster-
ský kopec. Pamatuji se, že šli s námi uči-
telé Jindř. Marek, Jar. Skalský a Zd. Syka. 
Vyhlídkou z Bysterského kopce byli hosté 
nadšeni, a pan profesor pravil, že by se mu 
Humpolec více líbil za letní byt než Kru-
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cemburk; je prý od mládí zvyklý na daleké 
rozhledy, a těch v Krucemburku není. Voda 
ze studánky také všem znamenitě chutnala. 
Pak jsme se zvolna brali domů.

Po večeři přišel k nám MUDr. Jirásek, 
moje tchýně pí. Trnková a švagrová Julča 
Trnková. Poseděli jsme dosti dlouho v ho-
voru o všem možném. Debaty se horlivě 
účastnila i paní Masaryková, dáma vysoce 
vzdělaná. Třeba poznamenati, že ona byla 
svému muži velkou pomocnicí ve všech 
jeho pracích. Sama mé ženě říkala, že sice 
nemusí vařit a uklízet, ale že má práce pře-
ce dosti, protože tatínek (jak svému muži 
říkala) se s ní o všem radí, a ona že musí 
přečísti všecky jeho články a knihy v ru-
kopise, bez jejího schválení, že nic nejde 
do tisku. Z  toho je viděti, že, ač rodem 
cizinka, naučila se výborně česky, ale na 
její řeči se přece jen poznalo, že není ro-
dilá Češka, zejména si pletla rody při slo-
vesech a třebaže jí děti stále opravovaly, 
přece obyčejně řekla: „Já jsem byl“ a pod. 
Uměla několik řečí a byla výbornou piani-
stkou, Smetanu přímo zbožňovala. Byla to 
veliká žena, pravdivá až do krajnosti, což 
zejména osvědčila za světové války. Ač jí 

nikdo nesměl políbiti ruku a ani od služek 
si nedávala říkati milostpaní, přece byla 
vznešenou dámou.

Ráno jsme vstali, že půjdeme do Brunky 
prohlédnout si továrnu bratří Joklů, neboť 
Masarykovi, když už byli v Humpolci, chtě-
li vidět výrobu suken. Pan profesor však 
pozoroval, že se moje žena nechystá, proto 
se ptal: „Co vaše žena?“ – Odpovídám, že 
musí vařit, jinak že bychom neměli oběd. – 
Tu se rozhorlil: „A to by bylo pěkné, my si 
budeme choditi po výletech a vaše žena se 
bude v tom horku pražit u plotny? Takové 
pohoštění my nepřijímáme a my k vám na 
oběd nepůjdeme. Vaše žena půjde s námi, 
od toho jsou jiní, aby vařili. Vy dojdete do 
města a objednáte obědy, nemusí to být 
v prvním hotelu, ať je to oběd, jaký byste 
si asi vy pro sebe přál“.

Žena sice odporovala, ale já jsem v nitru 
uznával, že Masaryk má i zde pravdu jako 
ve sporu rukopisném a že je těžko co na-
mítat. Šel jsem tedy do hostince p. Jokla, 
kde se stravovali svobodní učitelé a úřed-
níci; obyčejný oběd byl za 60 hal., já jsem 
však objednal lepší obědy s moučníkem za 
korunu.

OZNÁMENÍ

Základní škola Hálkova 591 a Základní škola Hradská 894 
v Humpolci

oznamují, že zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se koná
ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 14 do 17 hodin.

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.
Je možno zapsat i dítě, které se narodilo od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015.

Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách obou škol.
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KALENDÁRIUM, ANEB CO V KRONICE NENAJDEME

Níže uvedené zprávy vychází ze záznamů obsažených v knihách č. 93 až 96 (záznamy výkonu 
obecní policie z let 1893 až 1913) v Archivu města Humpolce, který je uložen ve Státním 

okresním archivu v Pelhřimově. Poznejte, k jakým událostem došlo v Humpolci v době vlády 
císaře Františka Josefa I. • Připravil PhDr. Pavel Holub

BŘEZEN

Před 126 lety 14. března 1894 Mladíci, kte-
ří k odvodu jíti musejí, zpívají každý večer 
městem a k tomu ještě výskáním, pouliční 
výtržnost tropí. K nim se též připojují mla-
díci k odvodu ještě nenáležející, a tak v tlu-
pách o dvaceti i více osobách v průvodu zpí-
vajíce, „nechtějí uposlechnouti napomenutí 
a vyzývání k tichosti,“ připomínal městský 
strážník.

Před 124 lety 4. března 1896 strážník Prů-
cha oznámil, že 4. března jel Josef Kopecký, 
učeň u pana Otakara Procházky, se zapřa-
ženým psem v sáňkách po silnici z Horního 
náměstí. „Na blízkost jednoho kroku skočil 
pes, strhnuv sebou sáňky i učně. Pes mě, 
a kdybych býval včas neuskočil, byl by mě 
chytil za nohu,“ připomínal strážník ve 
svém hlášení. „Protože je pes nebezpečný 
a nikdy není opatřen náhubkem, mohlo by 
se stát, že by někoho pokousal.“

Před 123 lety 12. března 1897 Josef Dygrýn 
(bydlící na Rozkoši), když byly odbývané 
v kostele služby boží v pátek odpoledne 
a kázání měl pan kaplan Norbert, nestoud-
ně se vyjádřil a tím povstalo v kostele po-
horšení mezi obecenstvem.

Před 114 lety 24. března 1906 Adolf Gregor, 
narozený v roce 1860, do Herálce příslušný, 
katolík, ženatý, obuvník, bez zaměstnání, 
potuloval se po městě a žebral dům od domu. 
Přitom zároveň spáchal krádež v domě čp. 
188 u „Kristiána Skorkovského, odcizil sukni 

vlněnou Marii Kratochvílové, dělnici bytem 
v čp. 399 a v evangelické škole odcizil sukni 
Anně Kotrčové, bytem čp. 158, která tou do-
bou byla zaměstnána umýváním podlahy.“

Před 111 lety 14. března 1909 odpoledne 
v sokolovně při dětském divadelním před-
stevení zapomněla holčička Hana Závod-
ská, dcera špeditéra, na židli příruční taš-
ku, v níž měla jablko. „Teprv když byla před 
sokolovnou, vzpomněla si, že jí taška schá-
zí. Poslala paní Závodská služku s holkou 
zpět do sokolovny jí hledati. Taška však 
byla již pryč, proto se sháněly, kdo by ji 
vzal. Tu se zjistilo, že tašku odcizila holka 
dvanáct let stará Jana Kříže Marie z Vily. 
Pan učitel Sika dohonil ji v ulici u masných 
krámů a chtěl ji zadržeti. Ona však zpo-
zorujíc to, zahodila tašku a utekla. Paní 
Závodská nepřeje si případ dáti k soudu, 
nýbrž pouhé napomenutí holky Křížové.“

Před 110 lety 6. března 1910 dopoledne 
„přistihl strážník František Kocián na Dol-
ním náměstí před stánkem Anny Severové 
Marii Křížovou, dvanáct roků starou hol-
ku Jana Kříže, soukenického pomocníka, 
když nápadným způsobem schovávala žlu-
té punčochy, které odcizila Anně Severové. 
Strážník ji předvedl do kanceláře, kde Kří-
žová na svoji omluvu udala, že punčochy 
„ty ležely pod stánkem na zemi“ a Anna 
Šmídová, deset roků stará holka (bytem 
u Hemzla – Štepničky Josefa) je zdvihla 
a Křížové podala.“
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Z ARCHIVU

„SŇATKOVÝ PODVODNÍK“ Z KAMENICE
Být učitelem přinášelo na jedné straně určité jistoty, na straně druhé předpokládalo jistý 

způsob života a chování. Jaké následky mohlo mít dlouhodobé „chození“ s přítelkyní, ukazuje 
případ učitele z Kamenice u Humpolce.

Protokol sepsaný dne 21.  března  1925 
v kanceláři inspektorátu státních škol ná-
rodních v Českých Budějovicích za účasti 
podepsaných.

Předmět: Výslech Bohuslava Bláhy, zatim-
ního učitele české školy měšťanské ve Zdí-
kově ve příčině přestupku proti § 118 řádu 
školního a vyučovacího na základě výnosu 
ministerstva školství a národní osvěty ze 
dne 28. února 1925 čís. 25 154-I-25.

Podepsaný okresní školní inspektor vy-
světlil výše uvedenému důvod výslechu, upo-
zornil jej na závažnost výslechu a vybídnul 
jej, aby dle pravdy odsouzení své dle § 506 
trestního zákona vysvětlil a k daným otáz-
kám pravdivě odpověděl.

Jmenovaný vypovídá: Moji rodiče byd-
lí v Čejově, jež [!] jest od Herálce as 7–8 
km. V Herálci jsem působil v roce 1919 od 
16. května do 30. června, tedy 1,5 měsíce. 
V té době jsem známost se slečnou Chadi-
movou neměl a znal jsem ji jen dle jména, 
neboť do jejich hostince jsem tehdy necho-
dil. V roce 1920 jsem byl ustanoven učitelem 
na expozituře školy herálecké v Kamenici, 
kde jsem byl až do roku 1922, od Herálce 
jest as 0,5 hodiny cesty. V té době jsem do 
Herálce docházel často, jak úředně, tak sou-
kromě. Ku konci roku 1920 seznámil jsem 
se [se] slečnou Chadimovou, tehdy 16 letou. 
Známost udržoval jsem s ní až do měsíce 
září 1924, tudíž 4 roky.

Známost naše byla všeobecně známa, 
neboť jsem ji před nikým neskrýval, chodil 
jsem se slečnou Chadimovou společně do 
zábav apod. Mým pravým úmyslem bylo si 

slečnu Chadimovou vzíti, a proto jsem na 
naši známost díval se vážně.

Že jsem tento úmysl později změnil, byla 
příčina jednak v chování se [!] slečny Cha-
dimové v době, kdy jsem z Kamenice byl 
přeložen a do vzdáleného Zdíkova přikázán. 
Jiný důvod, a to velmi vážný, byl zdravotní 
stav můj a zdravotní stav slečny Chadimové. 
Tato pochází z rodiny, kde matka je nemoc-
ná souchotinami a sestra trpí tuberkulózou 
kostní. Na tento stav mne upozornil lékař, 
a  proto jsem jej vážně při změně svého 
rozhodnutí vzal v úvahu. Připouštím, že 
moje rozhodnutí známost se slečnou Cha-
dimovou přerušiti, dotklo se jí i  rodiny 
nepříjemně, neboť počítali na zaopatření 
dcery a jejich rodinná pýcha byla uražena. 
Způsobili bouři a slečna Chadimová mne 
žalovala a způsobila mi peněžních výloh na 
11 500 Kč. Slečna Chadimová má jen mat-
ku – otec zemřel ve válce. Matka spolu se 
6 dětmi vede živnost hostinskou. Na povahu 
slečny Chadimové vrhá světlo také ta okol-
nost, že mi při předpovědi, že nezmění-li 
způsob svého chování – s ní známost pře-
ruším, vyhrožovala existenčně mne zničiti. 
Že tento úmysl svůj sleduje, dokazuje již 
její žaloba a její výpovědi při ní a to, že na 
smírné mimosoudní vyrovnání neřistou-
pila, ač náhradu za výbavu v požadované 
výši jsem jí prostřednictvím pana V. Bureše, 
ředitele měšťanské školy v Herálci, dobro-
volně nabízel. Tím sama úmyslně vyvolala 
soudní rozhodnutí, domnívajíc se, že budu 
odsouzen bezpodmínečně a tím opravdu 
existenčně zničen.
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Zpráva okresního školního inspektora v Čes-
kých Budějovicích ve věci disciplinárního šetření 
s Bohuslavem Bláhou, zatímním odborným uči-
telem české školy měšťanské ve Zdíkově naříze-
ném výnosem ministerstva školství a národní 
osvěty ze dne 28. února 1925, č. 25154-I-25.

1. Bohuslav Bláha, toho času zatímní 
odborný učitel, 26letý, svobodný, římský 
katolík, studoval na Učitelském ústavu 
v Poličce, kde v roce 1917 vykonal zkouš-
ku učitelské dospělosti, v Jičíně roku 1919 
nabyl vysvědčení způsobilosti pro školy 
obecné a v Soběslavi v roce 1923 nabyl vy-
svědčení způsobilosti pro školy měšťanské 
ze II. odboru. Jako učitel školy obecné pů-
sobil ve školním okrese humpoleckém od 
1. listopadu 1918 do 31. srpna 1923 celkem 
4 roky 10 měsíců na školách: v Krasoňově 
(2 měsíce), Budíkově (4,4 měsíce), Herálci 
(3,5 měsíce), Budíkově (4,5 měsíce), Herál-
ci (3,5 měsíce), Budíkově (4 měsíce), Vel-
kém Rybníku (2 měsíce), Čejově (6 měsíců), 
expozituře v Kamenici (1 rok 10 měsíců), 
Čejově (1 rok 2 měsíce). Od 1. září 1923 jme-
nován definitivním odborným učitelem na 
měšťanské škole ve Větrném Jeníkově, ale 
místo nenastoupil, neboť byl od téhož dne 
přikázán ministerstvem školství a národní 
osvěty na menšinovou školu měšťanskou 
ve Zdíkově, kde dosud působí. Službu vo-
jenskou konal od 12. února 1917 do 28. říj-
na 1918. Po započtení této doby vykazuje 
ke dni 1. března 1925 celkem 9 roků slu-
žebních.

Jako odborný učitel měšťanské školy za-
řazen jest do 1. stupně IX. třídy platu a po-
žívá: základní služné ročně 8 052 Kč, místní 
přídavek ročně 1 620 Kč, jednotný drahotní 
přídavek ročně 4 310, 40 Kč. Tudíž celkem 
ročně 13 982,40 Kč.

Domluvy nebo disciplinární tresty dle 
§ 38 z.z. ze dne 19. 12. 1875 nevykazuje.

Jest vyšetřován pro přestupek proti § 118 
řádu školního a vyučovacího, ježto dopustil 

se přestupku proti veřejné mravopočestnos-
ti a byl dle § 506 trestního zákona odsouzen 
Okresním soudem v Humpolci podmíneč-
ně na dobu 1 roku k trestu tuhého vězení 
v trvání 14 dnů a k náhradě soudních vý-
loh v částce 804 Kč a náhradě poškozené 
v částce 6 000 Kč. Naznačeného činu do-
pustil se v době od prosince 1920 do konce 
srpna 1924 za svého působení jako učitel na 
expozituře v Kamenici.

Z  přiložených soudních spisů patrno, 
že se uvedeného přestupku dopustil. Jež-
to obec Herálec jest malé místo, kde kaž-
dý čin učitele v krátce vejde ve všeobecnou 
známost, a ani dětem školním se neutají 
a dává podnět ku nepříznivé kritice učitel-
stva vůbec, jeví se prokázáno, že tím po-
škodil učitelský stav na jeho dobré pověsti 
a všeobecné vážnosti ku zdárnému působení 
velmi potřebné, že dopustil se i přestupku 
proti § 118 řádu školního a vyučovacího. 
Že čin jeho vzbudil všeobecnou pozornost, 
prokazuje i soudní líčení, neboť k němu jako 
svědci byli voláni i mnozí občané a učitelé, 
což vše k rozšíření skutku obviněného valně 
přispělo.

Ježto vyšetřovaný přestupek jeví se soud-
ními spisy i připojeným protokolem ze dne 
21. března 1925 potvrzen, navrhuje se, aby 
proti obviněnému postoupilo se trestně 
o  ze strany školních úřadů a  vzhledem 
k  okolnosti, že týž dosud disciplinárně 
trestán nebyl, použíti 1. stupně trestu dle 
§ 39 zákona ze dne 19. 12. 1875 číslo 86 
z.z. Tento trest vzhledem ku provinění jeví 
se uměrným a nutným, neboť třeba dbáti 
toho, aby vážnost stavu učitelského neroz-
vážnými činy jednotlivců nebyla poškozo-
vána, poněvadž na ní závisí zdar školní 
práce a prospěch mimoškolní činnosti.

V Českých Budějovicích dne 24. března 1925.
Připravil PhDr. Pavel Holub
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ZUŠ GUSTAVA MAHLERA

KONCERTY A SOUTĚŽE ŽÁKŮ

3. 3. Veřejný koncert žáků hudebních předmětů, koncertní sál ZUŠ od 18.00.
5. 3. Okresní kolo soutěže ZUŠ, hra na klavír sólo a čtyřručně, koncertní sál od 8.30. 
Soutěžící žáci ze ZUŠ Humpolec, Pelhřimov, Kamenice nad Lipou, Pacov, Žirovnice.
Vstup veřejnosti možný dle počtu účastníků soutěže.
6. 3. Regionální soutěž žáků ZŠ v recitaci, koncertní sál ZUŠ od 8.00.
17. 3. Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru, ZUŠ Havlíčkův Brod od 9.00.
19. 3. Pěvecký večírek, koncertní sál ZUŠ od 17.00.
23. 3. Absolventský koncert Lindy Zadinové a Adriany Zelené z pěvecké třídy Jany 
Borkové, koncertní sál ZUŠ od 18. 00.
24. 3. Veřejný koncert žáků hudebních předmětů, koncertní sál ZUŠ od 18.00.
25. 3. Absolventský koncert Karolíny Petrů, Jany Tomanové a Lenky Hrdličkové z pěvecké 
třídy Jany Borkové, koncertní sál ZUŠ od 18.00.
26. 3. Absolventský koncert žáků ve hře na akordeon ze třídy Romana Nováka, kon-
certní sál ZUŠ od 18.00.
26. 3. Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje, ZUŠ Třebíč.
30. 3.–31. 3. Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír sólo a čtyřruční hře, ZUŠ Jihlava 
od 9.00.

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽÍ ZUŠ

ZUŠ KAMENICE NAD LIPOU 13. 2.

Hra na housle sólo – celkem soutěžilo osm žáků.
Umístění našich žáků ze třídy pana učitele Stanislava Žaloudka:
Kostka Vojtěch a Šikýřová Nela – první místo s postupem do krajského kola v Třebíči.
Sochůrková Nela – první místo
Hra na kytaru sólo – celkem soutěžilo devět žáků.
Umístění našich žáků ze třídy pana učitele Ivana Váška:
Pavlík Denis a Marešová Kateřina – první místo s postupem do krajského kola v Havlíč-
kově Brodě

ŽÁKYNĚ ZUŠ G. MAHLERA REPREZENTOVALA KRAJ VYSOČINA 
NA CELOSTÁTNÍ ZIMNÍ OLYMPIÁDĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

V KARLOVÝCH VARECH

Michaela Krejčí ze třídy pana učitele Martina Dvořáka se zúčastnila IX. zimní olympiády, 
kde soutěžila v netradiční disciplíně – hra na elektronické klávesové nástroje. Mezi 
reprezentanty všech krajů si bodovým výsledkem připsala zlatou medaili a tím přispěla 
k tomu, že Kraj Vysočina zde obsadil ze všech krajů ČR krásné páté místo.

Blahopřejeme.
Připravil Josef Jirků
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TURISTÉ HUMPOLEC

ČINNOST ZAPSANÉHO SPOLKU ZA ROK 2019

Cílem našeho zapsaného 
spolku, který vznikl v roce 
2010, je naplnění volného 
času členů spolku i obča-
nů Humpolce, zvýšit zájem 

o zdravý, aktivní pohyb v přírodě a roz-
šíření vědomostí o naší zemi. V současné 
době má náš spolek 130 členů. V letošním 
roce 2019, který byl opět pestrý na nabídku 
čtvrtečních pochodů a turistických zájez-
dů, jsme absolvovali 42 akcí za účasti 1289 
osob a ušli jsme celkem 354 km. Vycház-
ky do přírody pořádáme pravidelně každý 
čtvrtek většinou pěšky, ale pokud se jedná 
o  vzdálenější místo, využijeme autobus 
nebo vlak. Mimo těchto čtvrtečních pro-
cházek jsme v letošním roce 2019 pořádali 
12 jednodenních i vícedenních turistických 
zájezdů a také zájezdy pro děti. Těch se 
zúčastňují hlavně děti z turistického krouž-
ku Hálkovy školy. Naše turistická činnost 
v roce 2019 začínala, jako každý rok, No-
voroční vycházkou a pokračovala zájezdem 
do nově otevřené části Národního muzea 
v  Praze, odtud jsme pak 
přelétli na křídlech exotic-
kých motýlů do deštného 
pralesa. Mimo jiné jsme 
se prošli zimní krajinou 
v Podmoklanech, stopovali 
jsme slavného loupežníka 
Grasela, prozkoumali jsme 
Chýnovskou jeskyni a uži-
li si krásné jaro na Stvoři-
dlech. Okouzlily nás zahra-
dy hradu Kámen, šli jsme 
po stopách prince Bajaji ve 
skalním městě Hruboskal-
ska, v Dračích skalách a na 

hradě Valdštejn, na Kunětické hoře jsme 
se ocitli v království čaroděje Rumburaka, 
v Třeboni jsme na lodi Petr Vok obepluli 
Svět. V létě jsme navštívili nádherné vinice 
Pálavy se zámky Valtice, Lednice a známou 
věstonickou Venuši. Navštívili jsme také 
Habermannův mlýn a na dětském zájez-
du Perníkovou chaloupku s babou Jagou 
a Muzeum loutek v Chrudimi. Nesmíme 
zapomenout na jeden výjimečný výšlap, 
výlet na vrch Bojanov, který jsme absolvo-
vali na podzim na základě památečného 
dokumentu, kterým byly Výletní noviny 
Humpoleckého Sokola. Jednalo se o do-
kument ručně napsaný, číslo 1 z roku 1886, 
a výšlapem na Bojanov jsme po 133 letech 
uctili památku Humpoleckých Sokolů. Pod-
zim pokračoval procházkou do Sluneční 
zátoky, kde jsme s Jaroslavem Foglarem 
navštívili Hochy od Bobří řeky a hledali 
Ježka v kleci. Dojeli jsme se také propla-
vat do Vodního ráje v Jihlavě, na Dalešické 
přehradě jsme obepluli známou Wilsono-
vu skálu a z rozhledny na Fajtově kopci 
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u Velkého Meziříčí jsme přehlédli polovinu 
Vysočiny. Navštívili jsme zámek v Polné, 
ve Zruči nad Sázavou a pochutnali si na 
Martinské huse v Jilemu. Nesmíme zapo-
menout na Memoriál Oldřicha Kociana, 
který pořádáme každé jaro spolu s MDD. 
Rok ukončujeme výroční členskou schůzí, 
kde nám děti ze základní školy Hálkova 
přednášejí básničky a tanečky s vánoční 
tématikou. Články z našich výšlapů a turi-
stických zájezdů spolu s fotodokumentací 
si můžete přečíst v kronice na našich webo-
vých stránkách, v měsíčníku Zálesí nebo 
bývají vystaveny na nástěnce v průjezdu 
Městské knihovny. Trasy všech pochodů 
a zájezdů jsou vystaveny ve skleněné vý-
věsce proti infocentru a v měsíčníku Zá-
lesí. Fotografie z našich výšlapů přebírá 

na internetu i Seznam.cz a  tak se i  tam 
můžete podívat, kudy chodíme a jaká zají-
mavá a krásná místa navštěvujeme. Jelikož 
máme mezi sebou kamarádské a přátel-
ské vztahy a výbornou partu, vždycky se 
na každý další výšlap těšíme. A jako kaž-
dý rok, tak i letos, jsme zakončili sezonu 
Turistickým setkáním s hudbou tentokrát 
v restauraci Na Zlaté podkově. Zdravíme 
všechny turisty i ostatní občany, kteří mají 
rádi procházky přírodou, nevadí jim v zimě 
brzy vstávat a jít do mrazivého rána, do 
deště, procházet se jarní krajinou plnou 
pampelišek nebo se kochat podzimem hýří-
cím nádhernými barvami.

Za výbor z.s. Turisté Humpolec
Alena Lejtnarová

POJĎTE SE PROJÍT

SPOLEK TURISTÉ HUMPOLEC VÁS ZVE NA TURISTICKÉ POCHODY V BŘEZNU

Čtvrtek 5. 3. Z Dolního Města přes 
Lipnici do Kejžlice
Odjezd z autobusová zastávky Humpolec/
Kuchařov v 7.19 hod. do zastávky Dolní 
Město/u mostu.
Trasa: Dolní Město – socha XXII – Zlatý 
voči – Lipnice – Kejžlice.
Délka trasy: 5 km, 
odjezd z Kejžlice v 12.55 hod.
Vede: M. Koutová

Čtvrtek 12. 3. Z Krasoňova do Humpolce
Odjezd z autobusové zastávky Humpolec/
Poliklinika v 7.50 hod. do Krasoňova.
Trasa: Krasoňov – Bystrá – Komorovice – 
Vystrkov – Humpolec
Délka trasy: 9 km
Vede: Z. Kordovská

Čtvrtek 19. 3. Z Čížova do Kácova
Odjezd z autobusové zastávky Humpolec/
Kuchařov v 7.19 hod. do Světlé nad Sáza-
vou, dále vlakem v 8.14 hod. do zastávky 
Čížov
Trasa: Čížov – Holšice – Zliv – Kácov
Délka trasy: 6 km, odjezd z Kácova 
v 12.29 hod. do Ledče nad S., autobusem 
v 14.36 hod. do Humpolce
Vede: M. Šíma

Čtvrtek 26. 3. Z Humpolce do Speřic
Odchod od pošty v 8.00 hod.
Trasa: Humpolec/pošta – sběrný dvůr – 
Světlický Dvůr – Horní Rápotice – Háj – 
Holušice – Speřice (občerstvení)
Délka trasy: 11 km, odjezd ze Speřic 
v 13.08 hod.
Vedou: J. Rokosová a J. Kváš
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PROGRAM AKCÍ SPOLKU SENIOŘI ČR Z.S.

BŘEZEN

Úterý 3. 3. od 13 – 14 hod.
Platíme zálohu 3.000,– Kč na rekondiční 
pobyt v Sezimově Ústí, plánovaný od
20.–26. 9. 2020.
 
Úterý 10. 3.
Sejdeme se v restauraci Jirmásek na tradič-
ní akci Odpolední čaje

Středa 18. 3. 9.30 hod.
KINO – komedie „Ženy v běhu“
vstupné 60,– Kč

Úterý 24. 3. od 15.00 hod
V gymnáziu dr. A. Hrdličky „Škola pro ka-
ždý věk“ – „Včely a jejich svět“, přednáší 
Mgr. J. Zeman.

Výborové schůze se konají první úterý 
v měsíci v literárním klubu knihovny od 
13–14 hod. Dostanete zde informace, člen-
ské známky, přihlášky a jiné.
Změnu Programu si vyhrazujeme.

ZÁSAHOVÁ ČINNOST JEDNOTKY HZS KV PS HUMPOLEC 
ZA MĚSÍC LEDEN

V  měsíci lednu vyjížděla 
jednotka požární ochrany 

HZS KV požární stanice Humpolec cel-
kem k 25 zásahům, z tohoto počtu bylo 
6 dopravních nehod, 6 požárů, 1 únik ne-
bezpečných látek 5 technických pomocí 
a 7 ostatních mimořádných událostí.

Jednou z událostí byl i tento požár. Dne 
8. 1. 2020 v 17:41 byl na tísňovou linku 
oznámen požár bytu ve 3. NP bytového 
domu v Humpolci. Na místo okamžitě vy-
jela profesionální jednotka HZS PS Hum-
polec společně s dobrovolnými jednotkami 
Humpolec a Kejžlice. Jednalo se o požár 
elektroinstalace v pojistkové skříni tohoto 
bytu.

Byt i společné schodiště byli velmi silně 
zakouřeny, proto hasiči museli zasahovat 
v dýchací technice. Požár se podařilo velmi 
rychle uhasit pomocí přenosného hasicího 
přístroje. Prostory byly následně odvětrány 
pomocí přetlakové ventilace. V obývacím 
pokoji zakouřeného bytu se nacházel pes, 
kterého se podařilo zachránit a předat ma-
jitelce.

Díky včasnému zásahu jednotek se po-
dařilo požár velmi brzy zlikvidovat. Škody 
na majetku byli odhadnuty na 100 tis. Kč, 
ale nejdůležitější však je to, že při požáru 
nebyl nikdo zraněn.

Připravil npor. Mgr. Stanislav Mikeš
velitel PS Humpolec

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR V HUMPOLCI
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

DOBROVOLNÍ HASIČI SI ZVOLILI NOVÉHO STAROSTU

Závěr roku je pro každou organizaci ča-
sem bilancování, hodnocení předchozího 
období a předsevzetí do roku následující-
ho. Sbor dobrovolných hasičů uspořádal 
23. listopadu loňského roku výroční valnou 
hromadu celého hasičského sboru, kde do-
savadní starosta sboru p. Dvořák zhodnotil 
akce proběhlé za rok 2019, přečetl zprávu 
o činnosti celého sboru a letošní valná hro-
mada se dále nesla ve vo-
lebním duchu. Proběhly 
kompletní volby do výbo-
ru SDH na další období. 
Výroční schůze se konala 
v sále hasičské zbrojnice 
v Humpolci.

Novým starostou sto-
tři náctičlenného dobro-
volného hasičského 
sbo ru od 1.  1.  2020 se 
na základě voleb stal 
p. Jaroslav Vašíček, mís-
tostarostou zůstává p. 
Miroslav Karafiát, jed-
natelem a  kronikářem 
sboru zůstává p. Ing. 
Pavel Krejčí, velitelem 
zásahové jednotky SDH Města Humpolce 
p. Jaroslav Neubauer. Obsazení ostatních 
zvolených funkcí najdete na našem webu 
www.sdh-humpolec.cz

Dále 5. prosince zorganizovalo Město 
Humpolec, sbor dobrovolných hasičů ve 
spolupráci se střediskem volného času již 
tradiční Mikulášskou nadílku ve městě 
aneb čertovský den na Horním náměstí 
v Humpolci. Akce se v tomto pojetí konala 
již po dvanácté.

Zhodnocení zásahové činnosti jednot-
ky SDH v Humpolci za uplynulý rok 2019. 
Naše jednotka vyjížděla za rok 2019 k cel-
kem 60 událostem. Z tohoto počtu bylo 
14 požárů a dále 19× čištění kanalizace, 
oplachy komunikací, odstranění ledových 
převisů, požární asistence, dále 7× čerpání 
vody, 4× obtěžující hmyz, 11× odstranění 
stromu blokujícího komunikaci, 1× úklid 

po povodni, 2 plané po-
plachy a 2× únik ropných 
produktů na vozovku.

Měsíc leden nás vždy 
zaměstná přípravou 
zásahových automo-
bilů a  cisteren na STK 
a členové jednotky řidi-
či-strojníci prošli i  od-
povídající průpravou 
v autoškole, jako každým 
rokem. Udržet naše ha-
sičské automobily v pro-
vozuschopném stavu je 
pro naše techniky stále 
čím dál složitější úkol, 
tak aby nám mohla dál 
dobře sloužit při zdolá-

vání požárů a dalších zásazích.
A  na závěr mi dovolte poděkovat za 

celý náš sbor dobrovolných hasičů i zá-
sahovou jednotku všem spolupracujícím 
organizacím, zejména Městu Humpolec, 
MěKIS Humpolec a Středisku volného času 
v Humpolci a dalším firmám a osobám za 
podporu naší práce a společně organizova-
ných kulturně a sportovně společenských 
akcí. Všem děkujeme za podporu.

Připravil jednatel SDH Humpolec
Ing. Pavel Krejčí
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KULTURNÍ KALENDÁŘ

Neděle 1. 3.–neděle 29. 3. MÉ DVA DOMOVY – Cai Zhiyi – Výstava fotografií Vysočiny 
a Šanghaje – rodného města autora. Muzeum Dr. A. Hrdličky Horní náměstí

Neděle 1. 3. 16.00 PRINCEZNA NA OCET – původní česká pohádka s odvážnými 
dívkami, veselými čerty a spoustou písniček. Divadlo Za komínem, 130 Kč

Pondělí 2. 3. 19:30 TRAVESTI SHOW – TANČÍRNA – oblíbená travesti show. 
Divadelní scéna kina, 300 Kč v předprodeji (infocentrum Humpolec), 320 Kč na místě

Středa 4. 3., čtvrtek 5. 3. KANADA – multikulturní země ledního hokeje. Dopolední 
pořad uvádějí POHODÁŘI. Divadelní scéna kina.

Středa 4. 3. 14:00–16:00 KNÍŽKOHRANÍ – ŠKOLA HROU. Městská knihovna. 
Více info na str. 4

Středa 4. 3. 19.00 AŤ ŽIJE BOUCHON! – herecký soubor Divadla Za komínem. 
Divadlo Za komínem, 200 Kč.

Čtvrtek 5. 3. 17:00 VĚDA V MUZEU – Příroda a krajiny Ománu – RNDr. Klára Be-
zděčková, Ph.d., Pavel Bezděčka. Muzeum Dr. A. Hrdličky Dolní náměstí. Více na str. 5

Pátek 6. 3. 19:30 HONZLŮV HUMPOLEC – NA ÚTĚKU – v podání divadelního 
spolku Adivadlo Havlíčkův Brod. Divadelní scéna kina, 80 Kč

Pátek 06. 03. Sobota 07. 03. 19:30 MÝDLO – Divadlo Půda Jiřice uvádí komedii 
z vězeňského prostředí. Kulturní dům Jiřice

Úterý 10. 3.–čtvrtek 26. 3. MÁME RÁDI ZVÍŘATA! – Výstava prací žáků ze ZŠ 
Hálkova v Humpolci. V pondělí 16. 3. se uskuteční vernisáž, kde Vás potěší vystoupení 
žáků a netradiční občerstvení. Muzeum Dr. A. Hrdličky Dolní náměstí

Úterý 10. 3. 17:30 SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU. Městská knihovna. Více na str. 4

Pátek 13. 3. 19:30 HONZLŮV HUMPOLEC – DO ZDI – v podání spolku Divadlo 
Exil Pardubice. Divadelní scéna kina, 80 Kč

Pátek 13. 3. MARTIN DVOŘÁK A HOSTÉ – koncert. Divadlo Za komínem, 50 Kč 
na místě

Pondělí 16. 3. 19:30 LEŽ -MěKIS v Humpolci vás zve na divadelní představení o tom, 
zda je možné ve vztazích lhát. Divadelní scéna kina
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Pátek 20. 3. 9:45 JAK BYLO, KDYŽ NEBYLO – Pohybovo-loutková inscenace, 
inspirovaná známým večerníčkem O Človíčkovi. Divadelní scéna kina. Vstupné 50,– Kč

Pátek 20. 3. 19:30 HONZLŮV HUMPOLEC – JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU – 
v podání divadelního spolku SemTamFór Slavičín. Divadelní scéna kina, 80 Kč

Pátek 20. 3. 20.00 LAZER VIKING – koncert zpěváka Lazera Vikinga s kapelou. 
Divadlo Za komínem, 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě.

Sobota 21. 3. 13:00 DĚTSKÝ KARNEVAL – SDH Komorovice vás zve na dětský 
karneval. Hraje Fanda Live. Kulturní sál Komorovice.

Neděle 22. 3. 16.00 HURÁ NA POHÁDKY! – pásmo krátkých animovaných filmů 
pro nejmenší diváky a jejich bystré sourozence. Divadlo Za komínem, 50 Kč

Pondělí 23. 3. 17:00 PŘEDNÁŠKA PRO ZAHRÁDKÁŘE – Městská knihovna. 
Více info na str. 4

Pondělí 23. 3. – Pátek 27. 3. AMNESTIE PRO ZAPOMNĚTLIVÉ ČTENÁŘE. 
Městská knihovna.

Středa 25. 3. 9:00 – 16:00 KNIHOVNÍ DESKOHRANÍ. Městská knihovna. Více 
info na str. 4.

Středa 25. 3. 15: 30 MUZEUM POD LUPOU – Komentovaná prohlídka mineralo-
gické sbírky. Muzeum Dr. A. Hrdličky Horní náměstí. Více na str. 5.

Středa 25. 3. 20.00 MŮŽEM I S MUŽEM – autorská hra o tom, co ženy dělají, když 
si myslí, že je nikdo nevidí. Divadlo Za komínem, 400 Kč

Pátek 27. 3. 19:30 HONZLŮV HUMPOLEC – OSKAR – v podání Divadelního 
souboru Jindřicha Honzla v Humpolci. Divadelní scéna kina, 80 Kč

Pátek 27. 3. 15:00 – 18:00 NOC S ANDERSENEM „Kámen mudrců v knihovně“. 
Městská knihovna. Více info na str. 4.

Pátek 27. 3. 20.00 ZRNÍ – koncert kapely Zrní. Divadlo Za komínem, 280 Kč v před-
prodeji, 330 Kč na místě

Pondělí 30. 3. 19:30 OSKAR – Divadelní soubor Jindřicha Honzla. Divadelní scéna kina

Pondělí 30. 3. 17:30 CESTOVATELSKÁ SETKÁNÍ – ŠPANĚLSKO – KRÁSNÁ NE-
ZNÁMÁ MURCIE“. Městská knihovna. Více info na str. 4
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SBOR JANA ŽELIVSKÉHO CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ

ZACHEUS – KLUB PRO VOLNÝ ČAS
PROGRAM V ÚNORU:

Neděle 15. 3. 10:30 OCULI MEI AD DO-
MINUM MEUM – Stále upínám své oči 
k Hospodinu. Rozjímání 3. postní neděle

Čtvrtek 26. 3. 17:00 KOMENSKÝ – ŽIVOT 
A DUCHOVNÍ ODKAZ – 350 let od úmrtí  
– přednáška (F.Tichý)

STÁLÉ AKCE:
Čtvrtek 17:00 Chvilka nad biblí

Kde: Humpolec, U Vinopalny 492,
tel: 736 265 817
email: frantisektichy@email.cz

CO SE DĚJE V KRASOŇOVĚ

SPOLEK PŘÁTEL KRASOŇOVA VÁS SRDEČNĚ ZVE V BŘEZNU 2020 NA TYTO AKCE:

Pondělí 2. 3. 17:00, místní knihovna
S. Hrůza připomene, co všechno je třeba 
udělat na zahradě a v sadě na jaře.

Pondělí 9. 3. 17:00, místní knihovna
JUDr. M. Vopravil připomene a promítne: 
„Trojská Odyssea- historie trojské války“.

Pondělí 16. 3. 17:00 místní knihovna
Vyslechneme přednášku RNDr. J. Řezníčka 
na téma genialita ptáků.

Pondělí 23. 3. 17:00, místní knihovna
Fr. Šerák a J. Kváš bude pokračovat v se-
znamování s historií domů a rodů v Kra-
soňově.

Pondělí 30. 3. 17:00, místní knihovna
O. Štěpán připomene skladatele Johannesa 
Brahmse.

Upozornění:
Sledujte informační skříňky o případných změ-
nách. Změnu programu si vyhrazujeme.
 

8SMIČKA

ČESKÝ FENOMÉN: SKLO
Zóna pro umění 8smička symbolicky odstar‑
tuje svou šestou výstavu Bylo nebylo nebylo 
bylo: Sklo vernisáží se skleněným koncertem 
v pátek 6.3 v 18:00. Představí se přes třicet 
umělců, výtvarníků a designérů, kteří si jako 
prostředek svého vyjádření vybrali sklo. Cí‑
lem kurátorů Kamily Huptychové a  Adama 
Turečka není ve výstavě prezentovat ucelený 
vývoj sklářské tvorby, ani ukázat nepřeber‑
né množství všech technik zpracování skla 
nebo obdivovat krásu a jedinečné vlastnos‑
ti tohoto materiálu. Tím hlavním, s  čím se 

výstava snaží návštěvníky seznámit je sklo 
jako materiál, který dokáže vyprávět a  tlu‑
močit obecnější témata, která se pojí s dě‑
jinami a  vývojem sklářské tvorby. Proto se 
rozhodně přijďte podívat na návrh mozaiky 
od Vladimíra Kopeckého pro administrativní 
budovu Želivky, bábovku Miluše Roubíčkové 
nebo třeba na ikonické půllitry Jiřího Brab‑
ce. Hned v sobotu 7. 3. v 15:00 dorazte na 
komentovanou prohlídku s  kurátory, kteří 
vás rádi do fenoménu českého skla zasvětí.
Natálie Brzoňová, 8smička – zóna pro umění
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DIGITÁLNÍ 3D KINO HUMPOLEC

FILMOVÝ TIP FILMOVÉHO KLUBU: PROXIMA

„Fenomenální Eva Green je v hlavní roli 
astronautky Sarah strhující a  naprosto 
uvěřitelná. I díky jejímu skvělému výkonu 
se režisérce Alici Winocour daří vyprávět 
příběh soustředěné profesionálky i milující 
matky s nebývalou citlivostí a autenticitou. 
Kromě režie a herectví je ale nutné zmí-
nit ještě jednu věc – fascinující prostředí. 
Tvůrci dostali přístup přímo do nejslav-
nějšího astronautského výcvikového stře-
diska v ruském Hvězdném městečku i do 
útrob kosmodromu Bajkonur. Divák tak 
dostává nejen intimní a dojemný příběh 
o rodičovské lásce a snaze najít rovnováhu 
mezi rodinou a kariérou, ale i velmi věrnou 

a vizuálně působivou ukázku toho, co tako-
vý let do kosmu obnáší. Filmů o objevování 
vesmíru už se natočilo spousta. Takový, 
jako Proxima, jste ale ještě neviděli.“

Kateřina Dvořáková, Aerofilms

PROGRAM

Prodej a předprodej vstupenek vždy 60 minut 
před každým filmovým představením. 
Rezervace vstupenek je možná pouze na 
následující filmové dny osobně v pokladně 
kina, na tel: 565 532 067 nebo on -line na 
WWW.INFOHUMPOLEC.CZ
Film označený: „+“ do 15 let nepřístupný, 
„ “ do 12 let nevhodné, „•“ přístupný.

sobota 29. 2. 20:00
neděle 1. 3. 19:00
+ 1917
Vstupné: 130 Kč 2D válečný/drama USA/
GB TITULKY 120min Vertical Ent.

úterý 3. 3. 20:00
+ V SÍTI
Vstupné: 100 Kč 2D dokument ČR 100min 
Aerofilms

středa 4. 3. 19:00
 V SÍTI: ZA ŠKOLOU

Vstupné: 100 Kč 2D dokument ČR 60min 
Aerofilms

čtvrtek 5. 3. 20:00
• KRÁLÍČEK JOJO
Vstupné: 120 Kč 2D komedie/satira ČR/
Nový Zéland TITULKY 100min CinemArt

sobota 7. 3. od 18:00 do 21:30
• EXPEDIČNÍ KAMERA 2020
Celovečerní promítání filmů o dobrodruž-
ství, divoké přírodě, o extrémních zážitcích 
i sportech. Vstupné: 80 Kč 2D dokument/
dobrodružství KLUB HEDVÁBNÁ STEZKA

neděle 8. 3. 19:00
• VOLÁNÍ DIVOČINY
Vstupné: 130 Kč 2D dobrodružný USA TI-
TULKY 100min CinemArt
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úterý 10. 3. 20:00
středa 11. 3. 20:00
+ NEVIDITELNÝ
Vstupné: 130 Kč 2D thriller USA TITULKY 
120min CinemArt

středa 11. 3. 18:00
• KŘEMEŠNÍK
Krásy a pamětihodnosti poutního vrchu 
Křemešníku. Film z produkce dokumenta-
risty Josefa Novotného. Po ukončení pro-
jekce možná beseda s autorem.
Vstupné: 100 Kč 2D dokument ČR 60min

sobota 14.3 17:00
neděle 15. 3. 17:00
• MOSLEY * PRO DĚTI
Vstupné: 120 Kč 2D animovaná pohádka 
Nový Zéland ČESKÝ DABING 90min Fénix

čtvrtek 12. 3. 20:00
sobota 14. 3. 20:00
neděle 15. 3. 19:00
• 3BOBULE
Vstupné: 130 Kč 2D komedie ČR 100min 
Bioscop

úterý 17. 3. 20:00
středa 18. 3. 20:00

 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Vstupné: 110 Kč 2D komedie ČR 90min 
Bontonfilm

středa 18. 3. 9:30
• ŽENY V BĚHU * FILM PRO SENIORY
Vstupné: 60 Kč 2D komedie ČR 90min Ci-
nemArt

čtvrtek 19. 3. 20:00
 PROXIMA * FK – FILMOVÝ KLUB

Vstupné: 100 Kč/ FK: 80,– Kč 2D drama 
Francie TITULKY 100min Aerofilms

sobota 21. 3. 17:00
neděle 22. 3. 17:00
• PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE * PRO 
DĚTI
Vstupné: 120 Kč 2D pohádka ČR 100min 
Bohemia M.P.

sobota 21. 3. 20:00
neděle 22. 3. 19:00

 VLASTNÍCI
Vstupné: 120 Kč 2D komedie/drama ČR/
Slovensko 100min CinemArt

úterý 24. 3. 20:00
středa 25. 3. 20:00

 BLOODSHOT
Vstupné: 120 Kč 2D akční/fantasy/sci-fi 
USA TITULKY 110min Falcon

čtvrtek 26. 3. 20:00
• EMMA
Vstupné: 120 Kč 2D romantická komedie 
GB TITULKY 130min CinemArt

sobota 28. 3. 20:00
neděle 29. 3. 19:00
+ ŠARLATÁN
Strhující životopisné drama inspirované 
skutečným příběhem výjimečného muže 
obdařeného léčitelskými schopnostmi.
Vstupné: 130 Kč 2D životopisný/drama ČR 
120min CinemArt

úterý 31. 3. 20:00
 AFRIKOU NA PIONÝRU

Cesta napříč africkým kontinentem na le-
gendárních motorkách Jawa Pionýr.
Vstupné: 120 Kč 2D dokument/road movie 
Slovensko/ČR 100min Bontonfilm

Těšíme se na Vaši návštěvu
Připravil Milan Žáček

* FK Filmový klub – zakoupíte průkazku FK a stanete se členy s výhodami.
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ASTRA – DENNÍ CENTRUM PRO SENIORY

PROGRAM NA MĚSÍC BŘEZEN

2. 3. pondělí od 9.30 hod. Řemeslná dílna – 
obrázky ze špachtlí, od 13.00 hod. Cestuje-
me, od 15.30 hod. Karty + Klub filatelistů 
Humpolec,

3. 3. úterý od 9.30 hodin Cvičení, od 13.00 
hodin Relaxace, od 14.30 hodin Patchwor-
kový klub

4. 3. středa od 9.30 hodin Zábavné dopoled-
ne, od 13.00 hodin Kavárnička s oslavou 17. 
výročí od založení Astry – denního centra 
pro seniory, od 15.30 hod. Předčítání

5. 3. čtvrtek od 9.30 hodin Trénování pamě-
ti, od 13.00 hodin Literární klub, od 15.30 
hodin Předčítání.

6. 3. pátek od 9.30 hodin Šoupaná, od 13.00 
ZAVŘENO

9. 3. pondělí od 9.30 hodin Křesťanský klub, 
od 13.00 Česká tajenka, od 15.30 hod. Karty

10. 3. úterý od 9.30 hod. Cvičení, od 13.00 
hodin Relaxace, od 15.30 hod. Dílnička

11. 3. středa od 9.30 hodin Zábavné dopole-
dne + Jdeme do Kina na film: Ženy v běhu, 
od 13.00 hodin Kavárnička s mladou spiso-
vatelkou Kristýnou Bláhovou.

12. 3. čtvrtek od 9.30 hodin Trénování pa-
měti, od 13.00 hodin Zpíváme pro radost, 
od 15.30 ZAVŘENO

13. 3. pátek od 10.00 hodin Mše svatá, od 
13.00 Dokončujeme rozpracované výrobky, 
od 15.30 hodin ZAVŘENO.

16. 3. pondělí od 9.30 hodin Řemeslná díl-
na – malujeme hrnečky, od 13.00 hod. Se-
tkání nad Biblí, od 15.30 hod. Karty + Klub 
filatelistů Humpolec,

17. 3. úterý od 9.30 hodin Cvičení, od 13.00 
hodin Relaxace, od 15.30 hodin Dílnička

18. 3. středa od 9.00 hodin Zábavné dopo-
ledne, od 13.00 hodin Kavárnička povídavá

19. 3. čtvrtek od 9.30 hodin Trénování pa-
měti, od 13.00 hodin Literární klub s Prof. 
Příhodovou na téma: kniha Babička pozdra-
vuje a omlouvá se, od 15.30 hodin Předčítání.

20. 3. pátek od 9.00 hodin Šoupaná, od 13.00 
Dokončujeme výrobky, od 15.30 hodin Des-
kové hry.

23.  3. pondělí od 9.30 hodin Křesťanský 
klub, od 13.00 Filmový klub, od 15.30 hod. 
Karty

24. 3. úterý od 9.30 hod. Cvičení, od 13.00 
hodin Relaxace, od 15.30 hodin Dílnička – 
velikonoční ovečky

25. 3. středa od 9.30 hodin Zábavné dopo-
ledne, od 13.00 hodin Kavárnička, od 15.30 
Předčítání

26. 3. čtvrtek od 9.30 hodin Trénování pa-
měti, od 13.00 Zpíváme pro radost s Pavlem 
Příhodou, od 15.30 Cvičení

27. 3. pátek od 10.00 hodin Mše svatá + Po-
radna pro nedoslýchavé, od 13.00 Dokonču-
jeme rozpracované výrobky, od 15.30 hodin 
Deskové hry.

30. 3. pondělí od 9.30 hodin Řemeslná díl-
na – Vyrábíme velikonočního kohoutka, 
od 13.00 hod. Kronika Astry, od 15.30 hod. 
Karty + Klub filatelistů Humpolec.

Za Astru – denní centrum pro seniory 
B. Medová, D. Arnotová, P. Jančurová, 
T. Romanovská DiS., a J. Váňová.

Telefonní čísla Astry: 
vedoucí 777 736 069, 
sociální pracovnice: 735 745 670.
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ŠACHY

HUMPOLECKÉ CÉČKO JE VÍTĚZEM REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE

Družstvům šachového oddílu Jiskra Humpolec se po Novém roce v krajských soutěžích 
poměrně daří. Ještě nepoznala porážku a ve všech třech soutěžích si v tabulkách polepšila. 

Soutěže ročníku 2019 – 2020 skončí v březnu, oddílová činnosti jednotlivců, bude-li o ní 
dostatečný zájem, skončí nejpozději v dubnu.

Krajský přebor:
ŠK Světlá n/S A – Jiskra Humpolec A 4 : 4
Domácí prostředí a lepší postavení v tabul-
ce stavělo domácí do role mírného favori-
ta. Utkání nakonec skončilo zaslouženou 
remízou, z které měli asi větší radost naši 
hráči, i  když remízy nebývají většinou 
důvodem k oslavám vzhledem k bodové-
ho ohodnocení. Vítěz přičte do tabulky 
3 body, remíza je ohodnocena 1 bodem. 
Tratí tedy oba a naši v dosavadních šesti 
kolech remizovali již dvakrát.
Vítězně bodovali Krčil a Kříž, remízy při-
dali Pavlíček, Ptáček Jan, Strádal Jaroslav 
a Machala.
Jiskra Humpolec A – Spartak Velké Mezi-
říčí 4 ½ : 3 ½
S  vítězstvím se trochu předem počítalo 
a bylo o něm rozhodnuto už před dohráním 
posledních dvou partií. Na druhém vítěz-
ství v tomto ročníku KP se podíleli čtyřmi 
vítězstvími Krčil, Strádal Jaroslav, Rozvoda 
a Zadina, remizoval Sedlák. Dvě kola před 
koncem přeboru drží naše áčko šesté místo 
v desetičlenné tabulce.

Krajská soutěž:
ŠK Světlá n/S B – Jiskra Humpolec B 4 : 4
Také v utkání svých druhých týmů se soupeři 
rozešli remízou. Tentokrát je však možno 
hovořit o překvapení. Zatím co naši na čelo 
tabulky hleděli z její spodní poloviny, Světlá 
v čele dosud neztratila ani bod. Na tomto 
úspěchu se podíleli Pavlíček, Ptáček Jan 
a Klubal po 1 bodu, Kříž a Zadina remizovali.

Jiskra Humpolec B – Spartak Pelhřimov 
B 6 ½. 1 ½
V druhé polovině soutěže se našemu béč-
ku daří lépe než v té první. Tentokrát to 
„odnesl“ soused v tabulce – rezerva Pel-
hřimova, která v Humpolci uhrála jen tři 
remízy. Body za Humpolec Pavlíček, Kříž, 
Rozvoda, Zadina a Píša, remizovali Klubal, 
Krčil a Váňa.
Nebýt čtyř málo bodově hodnocených re-
míz (zdaleka nejvíc ze všech účastníků), 
mohlo béčko figurovat mezi nejlepšími 
týmy. Před posledním kolem, které ode-
hraje v Havlíčkově Brodě, je naše béčko na 
sedmém místě tabulky.

Regionální soutěž:
Regionální soutěž dokončila základní část, 
a jejím vítězem se stalo humpolecké céčko. 
Na první místo postoupilo vítězstvími v po-
sledních dvou kolech této části. Nadstavbu 
sehrají první čtyři družstva jednokolově 
každý s každým.
Jiskra Humpolec C – Spartak Pelhřimov 
C 3 ½ : 1½
Ani céčko Pelhřimova v Humpolci neuspě-
lo, body zůstaly zaslouženě doma. Posta-
rali se o to plným bodovým ziskem Píša, 
Kohout a Brabencová, remizoval Ptáček 
Vladimír.
ZŠ O. Březiny Jihlava – Jiskra Humpolec 
C 1 ½ : 3 ½
Vítězné body zajistili opět Píša, Kohout 
a Brabencová, remizoval tentokrát Kváš.

Připravil: Jaroslav Machotka
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SKAUTSKÉ STŘEDISKO ORLÍK

JE NÁS STOVKA

Počátek roku je ve většině spolků obdobím, 
kdy členové obnovují své členství na dal-
ší rok a hradí členské příspěvky. Nejinak 
je tomu v našem středisku Orlík a Juná-
ku – českém skautu jako takovém, kdy do 
31. ledna každého roku musí být zpraco-
vána a na skautské ústředí odevzdána tzv. 
registrace.

Letošní registrace je pro naše středisko 
průlomová, neboť snad poprvé v historii 
překonal počet registrovaných členů hum-

poleckého skautského střediska magickou 
hranici 100 osob. Přesněji, k  31. lednu 
2020 registrujeme 101 členů, z  toho 63 
členů mladších 18 let a 38 dospělých členů.

Rozsah členské základny je odrazem čin-
nosti spolku, a proto doufáme, že se nám 
podaří právě překonanou „stovku“ udržet 
i v příštích letech. Lví podíl na činnosti 
střediska mají zejména vedoucí, kteří svůj 
volný čas bez nároku na odměnu obětují 
práci pro děti a mládež. Děkujeme!

SKAUTI V ASTŘE

Motto:
„Každý den alespoň jeden dobrý skutek“ – denní příkaz skautů a skautek

„Buď lepší dnes než včera!“ – denní příkaz světlušek
„Naší snahou nejlepší buď čin!“ – heslo vlčat

„Sloužím“ – heslo roverů a rangers
Pamětlivi svého poslání vtištěného do po-
doby denního příkazu či hesla přijali čle-
nové humpoleckého skautského střediska 
milé pozvání Astra – denního centra pro 
seniory, aby pro jeho klienty připravili 
besedu o skautingu. Protože se provoz-
ní doba denního centra 
překrývá s  vyučovacími 
hodinami ve škole, při-
padl termín setkání na 
31.  ledna  2020, tedy na 
pololetní prázdniny.
Sestry Ája, Kiky, Veverka 
a  bratři Škarýdo a  Ho-
rymír přišli do Astry ve 
skautských krojích, což 
už samo o sobě vzbudi-
lo v publiku živý zájem. 
Skauti nejprve přítom-
ným přiblížili počátky 

skautského hnutí ve světě i v českých ze-
mích, aby následně mohli vysvětlit myšlen-
kové základy i činnost jednotlivých výchov-
ných kategorií, které nyní v Junáku máme. 
Protože se říká, že jeden obrázek vydá za 
sto slov, bylo povídání doprovázeno pro-

mítáním dochovaných 
fotografií z  dob úsvitu 
junáckého hnutí i  fotek 
a  videí z  naší současné 
činnosti.

K jednotlivým výchov-
ným kategoriím se ve 
skautském prostředí 
pojí i symbolický rámec 
vycházející z  literární 
předlohy, a proto bylo po-
vídání proloženo četbou 
krátkých ukázek z  Ki-
plingovy Knihy džunglí, 
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V KRASOŇOVĚ SE GRATULOVALO

Jak jednou pravil jistý pan Goethe:
„Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé jsou umělecká díla.“

V Krasoňově jsme tak gratulovali hned dvěma krásným babičkám. První gratulaci, kytičku 
a malou pozornost od města Humpolce předala předsedkyně OV Eva Zronková paní Vlas-
tičce Kotnové, která oslavila své 90. narozeniny. Druhou naší krásnou babičkou je paní 
Pechová, která oslavila své 94. narozeniny a také jí předala předsedkyně OV gratulaci, 
kytičku a pozornost od města Humpolce. Paní Pechová je naší nejstarší občankou. OV 
Krasoňov přeje našim oslavenkyním vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a veselou mysl.

Za OV Eva Zronková

Karafiátových Broučků a povídky Stoupání 
na horu od zálesáka a spisovatele E. T. Se-
tona. Skautská večerka ukončila tuto část 
setkání, po které následovalo několik zná-
mých písniček v doprovodu kytar a zobcové 
flétničky. My pluli dál a dál, Tisíc mil, Rod-
né údolí, Okoř, Parta z ranče Ypsilon – to 
byly melodie, které nás na chvilku přenesly 
k táborovém ohni. Po Veverčině veselé bás-
ničce přišel čas na otázky z publika. Bylo 
milé odpovídat na bezprostřední zvídavé 
dotazy, které spolu s vlastními vzpomínka-
mi a postřehy pršely ze všech stran.

Z Astry jsme odcházeli o něco bohatší, 
nejen o krásné dárečky z tvorby klientů, 
za které ještě jednou děkujeme, ale hlavně 
o vědomí, že i jednotlivec může být pro-
spěšný – zní to jako klišé, ale tento pocit 
nás skutečně hřál. Rádi bychom Astře po-
děkovali za příjemně strávené odpoledne 
a uznale se sklonili nad prací všech zaměst-
nanců denního centra, pro které toto od-
poledne bylo jen jedním z mnoha, které je 
třeba pečlivě naplnit programem. Vyzkou-
šeli jsme si sami na sobě, co to obnáší.

Připravil Tomáš Horký

JARNÍ PRÁZDNINY 2020

9.–13. BŘEZNA

Středisko volného času Humpolec
Stejně jako každý rok, i letos si SVČ připravilo na jarní prázdniny pětidenní program pro 
děti 1.–5. třídy ZŠ. Program je denně připraven od 8 do 16 hodin a děti čekají nejen hry 
a soutěže v areálu SVČ, ale vyrazí například na koupání do bazénu v Havlíčkově Brodě, 
absolvují vzdělávací program v jihlavské ZOO, zabruslí si na zimním stadionu nebo se 
naučí nové techniky v tvořivých dílničkách.
Děti je možné přihlásit buď na celý týden nebo na jednotlivé dny.
Kontakt: na e-mailu info@svchumpolec.cz, telefonicky na čísle 736 472 782 a bližší in-
formace naleznete na webových stránkách https://www.svchumpolec.cz/
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Z RODINNÉ A SPOLEČENSKÉ KRONIKY

ÚMRTÍ

Marie Dvořáková ze Starých Hutí *2. 4. 1937 † 17. 1. 2020

Věra Steinerová z Humpolce *26. 1. 1928 † 17. 1. 2020

Marta Šoulová z Humpolce *12. 5. 1947 † 17. 1. 2020

Miroslav Bárta z Koječína *12. 1. 1947 † 23. 1. 2020

Eva Horáčková z Humpolce *13. 8. 1943 † 24. 1. 2020

Bedřiška Chadimová z Humpolce *6. 3. 1932 † 25. 1. 2020

Miloslava Poprová z Budíkova *24. 12. 1929 † 29. 1. 2020

Jiří Hendrych z Jiřic *12. 3. 1939 † 29. 1. 2020

Marta Krejčí z Humpolce *2. 10. 1952 † 29. 1. 2020

Milada Neubauerová z Komorovic *8. 11. 1936 † 2. 2. 2020

Jaroslav Kopecký z Hojanovic *27. 4. 1931 † 7. 2. 2020

Jaroslav Kopic z Humpolce *10. 4. 1936 † 8. 2. 2020

Jaroslav Veselý z Kejžlice *27. 1 . 1955 † 9. 2. 2020

Milada Ježková z Komorovic *22. 4. 1949 † 12. 2. 2020

Eduard Čekan z Humpolce *15. 6. 1953 † 13. 2. 2020

Jaroslava Píchová z Budíkova *17. 6. 1925 † 14. 2. 2020

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

Dne 9. 3. 2020 uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil pan Jaroslav Pešek z Humpolce.
S láskou vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami.

Dne 6. 2. 2020 oslavila své 85. narozeniny naše milovaná manželka, maminka, babička 
a prababička paní Jarmila Vránová z Humpolce. Za její lásku, obětavost a trpělivost 
děkují, a ještě hodně let prožitých ve zdraví, pohodě a radosti přejí manžel Bohumil, syn 
Bohumil, dcera Jarmila s manželem, 7 vnoučat, 7 pravnoučat a další příbuzní.
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