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Svět paradoxů
Základní protiklad či paradox je světlo a tma. To, že je noc a den,
protože se nám zeměkoule točí, to je prostě fakt. Světlo a tmu už od
„pradávna“ používáme i jako symboly. Na jedné straně je „něco zářivého“ a na druhé je „něco tmářského“. Ale existují i další paradoxy: dole-nahoře, bílá-černá, láska-nenávist, skromnost-nenažranost,
laskavost-hrubost, radost-smutek, pěkná-ošklivá, malý-velký… A se
všemi těmi paradoxy žijeme a přes složitost světa se je snažíme rozlišovat.
Všechny opravdu velké příběhy z literatury, divadla či filmů jsou
o boji dobra a zla. Tím se v umění dojímáme a věříme ve vítězství dobra. A tenhle „věčný boj“, boj dobra a zla, má každý člověk v sobě a ve
svém příběhu. To, co potkáváme v životě na své osobní, profesní a společenské rovině, pak zkoumáme optikou: je tohle správná nebo to je
špatná věc…? A někdy je hodně těžké být dobrým člověkem pro někoho, kdo Vám ubližuje. A tak se v nás odehrává „boj světla a tmy“, testujeme sami sebe. A pak v nás něco převáží, něco má navrch a tím se
řídíme. Tak to prostě je.
Myslím si ale, že ten, kdo sám sebe netestuje, nevede vnitřní dialog
a nepřemýšlí o paradoxu „dobro-zlo“, se může sám stát i čirým zlem,
potažmo agresorem. Pokud se člověku lidově řečeno „zatemní mozek“,
přestane přemýšlet jako lidská a duchovní bytost. A např. u politiků,
tedy u lidí spravující věci veřejné a společné, či u vůdců jakékoli
„tlupy“, může mít „zatemnění“ vážné následky.
Možná, že tento úvodník v „místním plátku“ zbytečně zabírá místo
oslavnému článku k přicházejícímu jaru, o kterém je jinak radost psát.
Ale těžko se přemýšlí jenom o jaru a „malém obecním písečku“, protože to „velké světové pískoviště“ je v současných dnech znepokojivě
rozkopané. A snad je ještě čas, aby se lidé přiklonili v dialogu k lásce
a světlu a pochopili, proč a k čemu jsou na světě. Anebo to nepochopí a
zhasnou.
Za jasné nebe, za klidná rána, za radostné cesty, za zdraví, za dětský
smích, za laskavá slova, za bezpečný domov… se přimlouvám a ze srdce všem přeji šťastné jaro.
K. Jarolímková

Výtvarné tvoření ve druhé třídě

Masopust v ŠD

Valentýnka ze ŠD pro všechny naše milované

Tomáš Balko zvítězil v juniorské kateorii v dis- Vítězové Valentýnského turnaje v kuželkách,
ciplínách kata i kumite
více informací v článku ze ŠD

ZOH zahájení a soutěže v ŠD
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Olympijské hry u Sluníček v MŠ

FOTOMOZAIKA
Jak děti sportovaly v únoru? Fotografie napoví J

Olympijské hry u Broučků v MŠ

ZOH – zahájení a soutěže v ŠD #&"

Olympijské hry u Žabiček v MŠ
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Finanční a materiální
pomoc Ukrajině
Vážení spoluobčané,
jistě všichni jsme znepokojeni situací na Ukrajině. Hledáme proto cesty pomoci jejím obyvatelům
a jsme rádi, že i Vy nabízíte svoji pomoc těm, kteří byli napadeni ruskými okupačními vojsky.
Vedle pomoci vlády ČR probíhají v těchto dnech jednání na úrovni Jihočeského kraje a koordinace
pomoci s jednotlivými městy, obcemi i dalšími subjekty. I město Nové Hrady se zapojilo do těchto
jednání a okamžitě jsme nabídli naši pomoc při zajišťování ubytování, stravování a další péče o ukrajinské uprchlíky (především ženy, děti a seniory), jejichž muži, tátové a synové statečně brání svoji vlast.
Pokud máte zájem podpořit obyvatele Ukrajiny i Vy, máte již nyní několik možností. Můžete si
vybrat některou z již probíhajících sbírek, můžete pomoci i materiálně a také formou vlastní nabídky
ubytování či jiné pomoci v péči o ukrajinské obyvatele, kteří přijdou do našeho města a na jih Čech.
S nabídkou Vaší pomoci nás můžete kontaktovat na mailové adrese: e-podatelna@novehrady.cz,
telefonu 386 10 10 10 nebo zajít osobně na podatelnu MěÚ Nové Hrady. Můžete též využívat městský
facebook, emailovou adresu starosty města (vladimirh@novehrady.cz) či mobilní telefon 777 137 613.
Můžete se též zapojit v rámci pomoci organizované Jihočeským krajem:
https://www.kraj-jihocesky.cz/pomahame-ukrajine

FINANČNÍ POMOC
¢

Člověk v tísni
https://www.clovekvtisni.cz/darujte/jednorazove

¢

Charita Česká republika (ve spolupráci s Charitou Ukrajina)
https://www.charita.cz/podporte-nas/darujte/v-zahranici/charita-pro-ukrajinu/

¢

Český červený kříž
https://www.cervenykriz.eu/aktuality/ukrajina-prevzata-dalsi-pomoc

Prostředky vybrané prostřednictvím těchto sbírek budou směřovány přímo
na Ukrajinu pro zajištění bezprostřední pomoci obyvatelům zasaženým válkou.

MATERIÁLNÍ POMOC
Vzhledem ke stávající složité situaci (nejsou dosud otevřeny koridory pro dopravu pomoci přímo
na Ukrajinu) čekáme na pokyny ohledně toho, co bude Ukrajina nejvíce potřebovat. Po tomto upřesnění vyhlásíme materiální sbírku v našem městě a zveřejníme informace o místě, čase a formě sbírky.
Naše pomoc nebude směřována pouze do Ukrajiny, ale i občanům Ukrajiny, kteří by mohli najít
dočasné zázemí u nás.
O zahájení sbírek a jejich formě vás budeme také včas informovat.
Ještě jednou bychom Vám rádi poděkovali za zájem o pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině.
Jsme hrdí, že v tak velkém počtu stojíte při Ukrajině v jejím nelehkém boji.
Mgr. V. Hokr, starosta města
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INFORMACE Z RADNICE
Zápis ze 109. schůze městské rady
ze dne 17.1.2022
Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta
Miroslav Vrchota, člen rady
Ing. Eva Ševčíková, člen rady
s hlasem poradním:
Ing. Vladimír Schusser
Omluveni:
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka

Bylo projednáno:
 1. Kontrola usnesení ze 108. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 108. jednání rady města.
 2. Rozpočtové opatření č. 1/2022
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2022.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opatření č. 1/2022.)
 3. Sponzorský dar – Základní škola
Nové Hrady
Rada města souhlasí s přijetím sponzorského
daru ve formě balené vody pro ZŠ Nové Hrady od společnosti Mattoni 1873 a.s., Byňov.
(Rada obdržela od ZŠ Nové Hrady žádost
o schválení sponzorského daru ve formě
přijetí věcného daru (balená voda 0,3 l/ks)
od společnosti Mattoni 1873 a.s., Byňov.)
 4. TSM – hospodaření
Rada města schvaluje odepsání pohledávky společnosti FORWEST a.s. ve výši
1.481.842,40 Kč.
(Rada projednala návrh ředitelky TSM paní
A. Kedrušové o odepsání pohledávky firmy
FORWEST a.s. ve výši 1.481.842,40 Kč.
Společnost ukončila podnikání a neexistuje.
Právní zástupkyně TSM konstatovala, že
vymáhání této pohledávky je nereálné.)
 5. Potravinová banka Jihočeského kraje
Rada města schvaluje Smlouvu s organizací
Potravinová banka Jihočeského kraje z.s. a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Potravinové banky Jihočeského kraje z.s návrh na uzavření smlouvy,
díky které by město Nové Hrady za jednorázový roční poplatek 3.000 Kč rozdělovalo
přijaté potraviny ve prospěch osob v tísni.)
 6. Bezpečnostní situace – PČR OOP
T. Sviny
Rada města bere na vědomí Zhodnocení bezpečnostní situace sl. o. OOP TS - okrsek Nové
Hrady za období 01.01.2021 do 31.12.2021.
Rada obdržela od PČR, obvodního oddělení
T. Sviny Zhodnocení bezpečnostní situace
sl. o. OOP TS - okrsek Nové Hrady za období
01.01.2021 do 31.12.2021. V roce 2021 došlo
ke spáchání 14 trestných činů (o 16 méně
oproti roku 2020), z toho 3 trestné činy byly
majetkového charakteru, 5 tr. činů bylo spácháno v dopravě, 4 tr. činy ve věci nelegální
těžby vltavínů. Dále bylo v roce 2021 řešeno 69 přestupků (v roce 2020 bylo 59 přestupků), z toho 14 přestupků majetkových
(krádeže), 15 přestupků proti občanskému

soužití, 28 přestupků v dopravě a 11 přestupků na úseku nelegální těžby nerostu vltavín
v lokalitě Jakule.
Na obvodním oddělení jsou dále evidovány
události, celkem 25, kdy se jedná o ostatní
oznámení od občanů, vlastní zjištění a
dožádání od ostatních subjektů, tj. pracovní
úrazy, vnitrostátní pátrání po osobách, náhlá úmrtí aj. Dohled nad silničním provozem
byl zajišťován ve spolupráci s hlídkami dopravní policie, dopravní kontroly byly zaměřeny na požívání návykových látek,
rychlost jízdy, správné parkování a průjezd
nákladních vozidel ulicí Vitorazská k hraničnímu přechodu a průjezd vozidel ulicí
Údolská. V souvislosti s nastalými opatřeními ohledně COVID 19 bylo kontrolováno
porušování vládních nařízení. Byla též prováděna kontrola hraničního značení v úseku
Vyšné - N. Hrady - Šejby.)
 7. 12. ročník benefičního koncertu
"Kdo má rád..."
Rada města bere na vědomí konání benefičního koncertu "Kdo má rád..." a souhlasí se
záštitou akce formou morální záštity starosty města.
(Rada obdržela od Martina Franceho - Martin Production, Praha informace k benefičnímu koncertu "Kdo má rád..." a zároveň
žádost o záštitu nad koncertem. V rámci této
akce zajišťuje město N. Hrady dětský den a
podílí se na propagaci.)
 8. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající správní řízení.
(Rada byla starostou informována o probíhajících správních řízeních, ve kterých je
město účastníkem řízení a neměla k nim
připomínky.)
 9. Stavební řízení
Rada města na vědomí probíhající stavební
řízení.
(Rada byla starostou informována o probíhajících stavebních řízeních a neměla k nim
připomínky.)
 10. Projekt "Spolupráce Nové Hrady –
Weitra bez hranic"
Rada města schvaluje podání dotační žádosti
k projektu "Spolupráce Nové Hrady – Weitra
bez hranic" v rámci Fondu malých projektů
(Program Interreg V-A, Rakousko - Česká republika) a pověřuje starostu podáním žádosti.
(Rada projednala návrh žádosti na projekt
"Spolupráce Nové Hrady – Weitra bez
hranic" v rámci Fondu malých projektů
(Program Interreg V-A, Rakousko – Česká
republika). Rozpočet projektu činí 22.924 €
(finanční příspěvek z EFRR 19.485,40 €,
vlastní podíl žadatele 3.438,59 €). Projekt
řeší prohloubení spolupráce měst (Nové
Hrady, Weitra), městských úřadů a jiných
institucí, které se podílejí na zvýšení nabídky kulturních a volnočasových aktivit pro
občany a návštěvníky města. Doba realizace projektu: 01.03.2022-31.10.2022.)
 11. Městský úřad Nové Hrady
– odpis promlčených pohledávek
pro nedobytnost
Rada města bere na vědomí odpis promlčených pohledávek pro nedobytnost za rok
2015 v celkové výši 47.552 Kč.
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(Rada města obdržela od Ekonomického odboru MěÚ Nové Hrady informaci o odpisu promlčených pohledávek pro nedobytnost. Na
základě výzev zasílaných dlužníkům k úhradě pohledávek a uplynutí 6leté lhůty po jejich splatnosti jsou pohledávky považovány
za neodbytné, tj. právo pro vybrání poplatku a
jeho vymáhání zaniklo. Z podrozvahové evidence se jedná o vyřazení částky 47.552 Kč za
rok 2015, tj. 58 ks pohledávek.)
 12. Směrnice pro zpracování a oběh
účetních dokladů pro Městský úřad
Nové Hrady
Rada města schvaluje/vydává Směrnici pro
zpracování a oběh účetních dokladů pro
Městský úřad Nové Hrady s účinností od
18.01.2022.
(Rada projednala návrh Směrnice pro zpracování a oběh účetních dokladů pro Městský úřad Nové Hrady. Směrnice řeší způsob
zpracovávání všech účetních dokladů MěÚ
Nové Hrady, mj. v návaznosti na aktuální
legislativní právní předpisy.)
Zápis ze 110. schůze městské rady
ze dne 31.01.2022
Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta
Miroslav Vrchota, člen rady
Ing. Eva Ševčíková, člen rady
s hlasem poradním:
Ing. Vladimír Schusser
Omluveni:
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka

Bylo projednáno:
 1. Kontrola usnesení ze 109. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 109. jednání rady města.
 2. Pravidla pro konání sňatečných
obřadů
Rada města schvaluje Pravidla pro konání
sňatečných obřadů včetně návrhu Smlouvy
podle Pravidel pro konání sňatečných obřadů.
(Rada projednala návrh Pravidel pro konání
sňatečných obřadů včetně návrhu Smlouvy
podle Pravidel pro konání sňatečných obřadů. Návrh řeší legislativní soulad Pravidel a
souvisejících právních předpisů.)
 3. Rekonstrukce DPS
Rada města souhlasí s realizací stavebních
úprav/změn v DPS Nové Hrady dle návrhu.
(Rada byla starostou informována o připravovaných stavebních úpravách v DPS Nové
Hrady. Díky těmto úpravám dojde ke zlepšení a modernizaci sociálního zařízení/zázemí - prostor ve stávajícím bytu č. 1 - dle
výkresové dokumentace místnost č. 35. Stávající kancelář a zázemí pro pečovatelky
společnosti LEDAX bude přesunuto do přízemí - části bytu správce - místnosti dle PD
č. 29, 23 a 14. Tyto prostory budou stavebně
odděleny a budou tvořit samostatný celek
místností.)
 4. Zápis z jednání sociální komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
sociální komise ze dne 17. 01. 2022.
pokračování na str. 5

březen 2022

INFORMACE Z RADNICE
pokračování ze str. 4
Rada města schvaluje na základě doporučení
a zápisu z jednání Sociální komise rady města Nové Hrady přidělení bytu č. 22 v domě
DPS Nové Hrady paní M. Sladké, Byňov
s tím, že po ukončení probíhající rekonstrukce bytu č. 22 v DPS bude žadatelce byt
přidělen.
Rada města neschvaluje na základě nedoporučení a zápisu z jednání Sociální komise
rady města Nové Hrady přidělení bytu mž.
Fenclovým z důvodu plné kapacity v DPS.
Rada města neschvaluje na základě nedoporučení a zápisu z jednání Sociální komise
rady města Nové Hrady dofinancování
nákupu vozidla pro terénní a ambulantní
službu pro Hospic sv. Jana N. Neumanna
o.p.s., Prachatice.
(Rada obdržela zápis z jednání sociální komise ze dne 17.01.2022 s doporučením pro
radu.)
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene –
"Vyšné, K 2351 – kabel NN"
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: CB-014330057535/001-DKV
se společností EG.D, a.s., Brno na akci:
Vyšné, K 2351-kabel NN, za jednorázovou
úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti Geodetické
kanceláře - Ing. P. Dvořáček, Tábor návrh
smlouvy o zřízení věcného břemene č.:
CB-014330057535/001-DKV po ukončení
stavby: Vyšné, K 2351-kabel NN.)
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mětných pozemků městu Nové Hrady na
svém prosincovém jednání (17.12.2021).
Jedná se o pozemky v osadě Jakule pod vybudovaným parkovištěm (odstavná parkovací plocha) u vlakového nádraží a pod
chodníky v blízkosti závodu ŽPSV. Rada
souhlasila s přijetím daru a návrhem smlouvy a postoupila návrh ke schválení zastupitelstvu města.)
 8. Náklady za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňovaní
komunálních a tříděných odpadů,
včetně nákladů za provoz sběrného
dvora za rok 2021
Rada města bere na vědomí informaci
od MěÚ Nové Hrady, Odboru životního
prostředí o nákladech za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních a
tříděných odpadů, včetně nákladů za provoz
sběrného dvora za rok 2021.
(Rada obdržela od MěÚ Nové Hrady, Odboru životního prostředí informaci o nákladech
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních a tříděných odpadů, včetně nákladů za provoz sběrného dvora za
rok 2021. Celkové množství vyprodukovaného odpadu za rok 2021 činí 997,651 t
(o 68,807 tun méně než v roce 2020).
Celkové náklady za rok 2021 činily
2.445.637,00 Kč (o 104.513,00 Kč více
než v roce 2020). Výsledná částka na jednoho občana činí 776,32 Kč.)

 6. Obnova kaple na Mýtinách
Rada města souhlasí s finančním darem pro
organizaci Drobné památky nejjižnějších
Čech, Borovany ve výši 18.282 Kč.
(Rada projednala rozpočet na obnovu výklenkové kaple na Mýtinách, kdy spolek
Drobné památky nejjižnějších Čech, Borovany předložil rozpočet celkové obnovy.
Náklady rekonstrukce činily 101.000 Kč
s tím, že spolek formou benefičních akcí
(včetně přímé podpory od donátorů a sponzorů), sbírky a díky projektu nadace VIA
zajistil finanční obnos ve výši 82.718 Kč,
část stavebního materiálu byla též dodána
členy spolku a podporovateli této akce. Na
základě předchozí dohody se bude město
Nové Hrady podílet na obnově zbylou částkou, a to 18.282 Kč. Rada města schválila
finanční plnění ve formě finančního daru
pro spolek Drobné památky nejjižnějších
Čech, Borovany.)

 9. Podpora dostupné zdravotní péče
v Jihočeském kraji
Rada města souhlasí se zapojením do výzvy
ke schválenému dotačnímu programu na podporu dostupné zdravotní péče v kraji a stanovila doplňující pobídky pro lékaře dle návrhu.
(Starosta informoval radu o výzvě ke schválenému dotačnímu programu na podporu
dostupné zdravotní péče v kraji. Jedná se
o výzvu, která by mohla přilákat případného
praktického lékaře pro děti a dorost pro
město Nové Hrady a okolní spádové obce
(H. Stropnice, Hranice). Město Nové Hrady
se ve spolupráci s Jihočeským krajem zapojí
do této výzvy s tím, že v první fázi bude řešena otázka zajištění praktického lékaře pro
děti a dorost a v následném kole výzvy Jihočeského kraje též otázka zubního lékaře.
Rada města stanovila doplňující pobídky
pro lékaře, které se týkají nabídky ordinace,
podílu hrazení nákladů na provoz, zajištění
bydlení v městském bytě či zvýhodněná
cena stavebního pozemku.)

 7. Darovací smlouva – Jihočeský kraj
Rada města souhlasí s návrhem darovací
smlouvy mezi městem Nové Hrady (obdarovaný) a Jihočeským krajem (dárce) ve
věci darování pozemků parc. č. 1896/6 o vý2
2
měře 268 m , parc. č. 1896/7 o výměře 85 m
2
a parc. č. 2270/14 o výměře 839 m vše v k.
ú. Byňov a postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela návrh darovací smlouvy od
Jihočeského kraje ve věci pozemků parc. č.
2
1896/6 o výměře 268 m , parc. č. 1896/7
2
o výměře 85 m a parc. č. 2270/14 o výměře
2
839 m vše v k.ú. Byňov. Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo darování před-

 10. KIC – stanovení regionální
působnosti IC
Rada schvaluje s účinností od 1.2.2022
vymezení turistického informačního centra
jako informačního centra s regionální působností a ukládá vedoucí KIC zapracovat regionální působnost do příslušných dokumentů,
které určují činnost informačního centra.
(Rada projednala návrh vedoucí KIC na stanovení regionální působnosti Informačního
centra Nové Hrady. Návrh vychází především z toho, jak je turistické informační
centrum definováno v metodice pro certifikaci turistických informačních center, která byla zpracována Asociací turistických
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informačních center ČR (A.T.I.C. ČR).
Oporou návrhu je i rozsah činnosti informačního centra a jeho zapojení do aktivit a projektů regionálních a přeshraničních projektů.)
 11. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající správní řízení.
(Rada byla starostou informována o probíhajících správních řízení, ve kterých je
město účastníkem řízení, a neměla k nim
připomínky.)
 12. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající stavební řízení.
(Rada byla starostou informována o probíhajícím stavebním řízení a neměla k němu
připomínky.)
 13. Rozhodnutí RMV – Schválení
projektů FMP
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
RMV Fondu malých projektů a pověřuje starostu města ve spolupráci MěÚ Nové Hrady
a KIC realizací projektů "Malé i Velké příběhy naší historie" a "Čas v umění a setkávání".
(Rada byla starostou informována o Rozhodnutí RMV, kdy v rámci Fondu malých
projektů Rakousko-Česká republika, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Interreg byly podpořeny projekty s názvy "Malé
i Velké příběhy naší historie" s maximální
výší dotace 19.869,60 Eur (85 % způsobilých výdajů) a "Čas v umění a setkávání"
s maximální výší dotace 12.297,80 Eur
(85 % způsobilých výdajů).)
 14. Juráňová – stížnost
Rada města bere na vědomí stížnost paní J.
Juráňové a pověřuje starostu města dalším
jednáním.
(Rada projednala žádost paní J. Juráňové ve
věci zajištění nápravy ve věci psů, kteří jsou
umístěni v areálu TSM Nové Hrady a zejména v nočních hodinách ruší svým hlučným štěkáním své okolí.)
 15. Tajemník – souhlas se členstvím
v STMOU
Rada města souhlasí se členstvím pana Ing. V.
Schussera, tajemníka městského úřadu Nové
Hrady ve Sdružení tajemníků městských
a obecních úřadů ČR, z. s., IČ 601 26 361, se
sídlem Praha, za účelem odborného rozvoje
tajemníka městského úřadu ve prospěch
města, a s úhradou pravidelného ročního
členského příspěvku za členství v tomto
sdružení z rozpočtu města.
(Rada projednala návrh členství ve Sdružení
tajemníků městských a obecních úřadů ČR
pro Ing. Vladimíra Schussera, MěÚ Nové
Hrady. Hlavním cílem činnosti Sdružení je
prosazování profesních zájmů a spolupráce
na rozvoji veřejné správy v ČR.)
Zápis ze 111. schůze městské rady
ze dne 09.02.2022
Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta
Miroslav Vrchota, člen rady
Ing. Eva Ševčíková, člen rady
s hlasem poradním:
Ing. Vladimír Schusser
pokračování na str. 6
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INFORMACE Z RADNICE
pokračování ze str. 5
Omluveni:
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka

Bylo projednáno:
 1. Kontrola usnesení ze 110. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí kontrolu usnesení ze 110. jednání rady
města.
 2. Zadávací dokumentace Chodník
Vitorazská ulice – II. etapa, reg. č. projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016098
Rada města schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce: Chodník Vitorazská ulice – II. etapa, reg. č. projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016098.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Chodník Vitorazská ulice – II. etapa, reg. č. projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016098.)

 3. Jmenování komise pro otevírání
obálek, hodnotící komise, seznam
obesílaných firem k VZ – Chodník
Vitorazská ulice – II. etapa, reg. č. projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016098
Rada města jmenuje komisi pro otevírání
obálek na akci: Chodník Vitorazská ulice II. etapa ve složení: Mgr. Vladimír Hokr,
Mgr. Lucie Kříhová a Marie Mrkvičková,
náhradníci: Ing. Pavla Vaněčková, Lenka
Roulová a Bc. Vlasta Kučerová.
Rada města jmenuje hodnotící komisi na
akci: Chodník Vitorazská ulice – II. etapa
ve složení: Bc. Roman Schmidt, Josef Sýkora, Jaroslav Faktor a náhradníci: Ing. Pavel Hamberger, Miroslav Šlenc a Ing. Pavla
Vaněčková
Rada města schvaluje seznam obesílaných firem dle návrhu s tím, že další uchazeči se mohou přihlásit na základě výzvy, která bude
zveřejněna na internetových stránkách města.
(Rada obdržela návrh na jmenování komise
pro otevírání obálek a návrh na jmenování
hodnotící komise k veřejné zakázce: Chodník Vitorazská ulice – II. etapa, reg. č. projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016098, včetně seznamu obesílaných firem.)

Dne 8.3.2022 od 12 do 15 hodin budou na MěÚ Nové Hrady v zasedací místnosti přítomni zástupci Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, územní pracoviště v Českých Budějovicích, kteří poplatníkům poskytnou informační materiály a tiskopisy, přijmou vyplněná
přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2021, případně zodpoví konkrétní dotazy. Placení daní v hotovosti však možné nebude, FÚ upřednostňuje bezhotovostní platby.

březen 2022

Pozvánka na výroční
schůzi MO ČRS
Nové Hrady,
která se koná v sobotu

5. března 2022 v Hotelu Máj
v Nových Hradech od 9.00 hod.
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

Program:
Zahájení – schválení programu schůze
Volba mandátové, návrhové a volební
komise
Zpráva mandátové komise
Kontrola usnesení z minulé členské
schůze
Zpráva o činnosti organizace za období od poslední výroční schůze, hospodaření, účetní uzávěrce a návrh rozpočtu MO
na příští rok
Zpráva dozorčí komise
Volby do výboru, dozorčí komise a delegátů na územní konferenci
Diskuse
Usnesení a závěr
Pozn.: Od 8.30 – 9.00 hod. a po skončení
schůze je možné zaplatit členské známky
na rok 2022.
Tento poplatek je nutné uhradit nejpozději
do konce dubna 2022 (členskou legitimaci
vezměte s sebou).

Kompletní leták ke stažení i na stránkách města Nové Hrady

březen 2022
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Péče o zeleň
Na sklonku loňského roku, 29. prosince, se konalo 16. veřejné zasedání Zastupitelstva Města Nových Hradů. V diskusi také zaznělo postesknutí nad stavem výsadeb nové veřejné zeleně. Zápis z jednání tomu
věnuje jen několik řádek, já se teď k danému tématu trochu rozepíšu.
Jako příklad nezvládnuté péče o zeleň byly uvedeny výsadby u cesty
na Nakolice, dále v prostoru pod Kyslíkáčem a v zahradě pasivního
domu. Vyjádřím se jen k nakolické cestě, o stavu ostatních výsadeb nemám přehled, ale některé mé postřehy platí obecně.
Na špatný stav vysázených stromů a keřů u cesty do Nakolic upozornila v loňském roce veřejnost. Provedli jsme tam kontrolu a na jejím
základě vypracovali návrh opatření, která se pak v průběhu roku realizovala. Příčin špatného stavu je více, ale mají jednoho společného jmenovatele a tím je člověk. V několika případech byla chybná už samotná
výsadba. Do místa s vysokou hladinou spodní vody, prakticky do mokřiny, opravdu není možné sázet třešně. Tedy možné to samozřejmě je,
ale není možné doufat, že to ty stromy přežijí. Skutečně nepřežily, poslední odumřelá bude vykopána v předjaří. Velké množství dalších stromů bylo poškozeno zvěří – ať už okusem, nebo vytloukáním. I za tím je
člověk, přesněji chybějící ochranné koše, které by zvěři zamezily přístup. Třetí příčinou jsou přímo lidé a jejich vandalismus, bezohlednost nebo hloupost. K vandalismu se vyjadřovat nebudu, nevím a
nedokážu pochopit, co někoho pudí ničit své okolí. Bezohlednost řidičů
byla příčinou poškození nebo úplného zničení stromů a keřů na koncích
řad u vjezdů na sousední louky, a to i v případech, kdy vjezdy jsou dostatečně široké a výsadby nijak nebránily přístupu na pozemky. Lidská
hloupost zlikvidovala hlavně keře. To trochu rozvinu.
Součástí výsadeb byly podle projektu nejen stromy, ale i keře – plané růže, kaliny, trnky a podobně. Křoviny mají v zemědělské krajině
důležitou funkci, slouží savcům, ptákům, plazům i hmyzu jako úkryt a
zdroj potravy. V minulých letech ale bohužel většina z vysázených keřů
padla za oběť sekačce (i když všichni víme, že sekačka sama o sobě po
mezích nejezdí).
Co s tím? V loňském roce jsme se pustili do ošetření zmíněných výsadeb. Poškození řady stromků naštěstí nebylo fatální a po ošetření je
naděje, že se rány zacelí a stromy dál bez problémů porostou. Několik
málo stromků mělo rány natolik rozsáhlé, že uzdravení není možné.
Tam se nabízí řešení strom vykopat a nahradit novým. Nevýhodou tohoto přístupu je, že nově vysazené stromy potřebují zvýšenou péči a případně i zálivku, dokud se neujmou. Druhou možností, kterou jsme
v několika případech zvolili, je strom seříznout pod místem poškození.
Z pahýlu pak vyrostou nové výhony, ten nejkvalitnější z nich se vybere
a vytvoří nový kmen. Takto zmlazený strom má tu výhodu, že kořenová
soustava už je plně vyvinutá a nový výhon rychle dohoní ztracený čas.
Ovšem ten první vegetační rok po zásahu to vypadá neutěšeně. A do
třetice, několik stromů nepřežilo a ty bude třeba nahradit (jen místo
třešní zasadíme do mokřiny raději třeba olše). Horší osud stihl keře. Jak
jsem napsala výše, rok co rok většinu z nich někdo posekal. Některé
znovu obrazily, aby byly znovu posečeny, některé to vzdaly. Loni to
vypadalo, že ti vytrvalci dostali naději. Sečení ploch s výsadbami
dělala několikrát za sezónu parta s křovinořezy. Pracovníci byli poučeni (a kontrolováni), že se mají vyhýbat keřům, které jsme pro jistotu
označili kůly. Navíc se při tomto citlivém a detailním přístupu vynechávaly i malé plochy s kvetoucími bylinami, jako je mateřídouška, kopretiny, zvonky nebo jetel. Na své si tak přišli i motýli a včely, potěšit
zrak i čich mohli i kolemjdoucí. Jenže idylka netrvala dlouho. V srpnu
se na místo dostavil kdosi se sekačkou a posekal vše – kopretiny, zvonky, keře i dřevěné kůly. Hodiny vynaložené práce byly zmařeny. Zůstává vám nad tím rozum stát? Mně ano.
Co napsat na závěr? I při největší snaze se stává, že se některá vysazená dřevina neujme. To ale v žádném případě neznamená, že na péči
o výsadby můžeme rezignovat. Letos máme v plánu na vhodná místa
dosadit chybějící stromy a keře a pokračovat v ošetření. Kontroly a případné zásahy musí následovat i v příštích letech. Nemůžeme tam ale být
denně. Tady chci apelovat na veřejnost – pokud si všimnete u výsadeb (nejen na nakolické cestě) nějakých „nepravostí“, informujte odbor životního
prostředí. Čím dříve dojde k zákroku, tím menší budou škody. Veřejná zeleň je veřejná – tedy nás všech, a všichni bychom ji měli chránit.
Ing. Jitka Šáchová

Vážení spoluobčané, milí dárci,
jsem rád, že i přes náročnou situaci spojenou s epidemií Sars-CoV-2
se podařilo i letos alespoň v nějaké míře uskutečnit Tříkrálovou sbírku v našem městě a okolních obcích.
Kasičky byly stejně jako v loni k dispozici na obecních úřadech,
poštách, v kostelích, na novohradském infocentru. Velký dík patří
paní vedoucí z obchodu FLOP v Nových Hradech, která letos
umožnila umístění kasičky v obchodě a všem prodavačkám, které se
tak pěkně staraly o Tříkrálovou kasičku. Byla to velká pomoc nejen
pro mne jako organizátora, ale i pro všechny dárce, kteří chtěli přispět a mohli tak jednouduše udělat ve svém oblíbeném obchodě.
Bylo to vidět i na výsledku. Do kasičky se podařilo nashromáždit
neuvěřitelných 8.741 Kč. Celkem se v Dobré Vodě, Rychnově,
Horní Stropnici a v Nových Hradech vysbíralo 26.061 Kč.
I letos je možné přispět do takzvané ON-LINE kasičky a to až do
30. dubna 2022.
Stačí jen zadat do internetového vyhledávače tuto adresu www.trikralovasbirka.cz
a zde se dozvíte vše ostatní. Kdybyste si
nevěděli rady, doporučuji zhlédnout videoupoutávku se třemi králi na youtube kanálu
infocentra Nové Hrady.
Nebo můžete přispět přes internetové
bankovnictví v mobilním telefonu pomocí
QR kódu otištěného v tomto článku.
Přeji mnoho sil, zdraví a také radosti v těchto jarem vonících dnech.
Za Oblastní charitu Nové Hrady
Václav Švarc, koordinátor Tříkrálové sbírky

Výzva pro občany
Akce pro rodiny a seniory
Jak jste mohli v předchozích letech zaznamenat, naše město se
tradičně zapojuje do soutěže Obec přátelská rodině a seniorům
(pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR). Soutěž je vyhlášena i tento rok. Podpořeny budou takové žádosti, které reagují na
potřeby rodin a seniorů ve městě a jsou zacíleny na rozvoj a podporu prorodinných a proseniorských aktivit a opatření na komunální
úrovni. V rámci této soutěže nelze realizovat investiční akce (např.
budovat dětská hřiště), jsou přímo zaměřeny na aktivity pro všechny generace a setkávání lidí (např. kulturní, spolkové a společenské akce, tvůrčí dílny, přednášky, vzdělávací aktivity, zajištění
některých služeb apod.). K těmto aktivitám je možno pořídit
drobné vybavení a celkově zajistit jejich zdárný průběh (honoráře,
DPP, ozvučení apod.).
Město Nové Hrady by se rádo do soutěže přihlásilo i v letošním
roce. Hlavní náplní našeho projektu budou tradiční prorodinné a
proseniorské aktivity a také nově navržené akce. Zároveň je možné
do naší projektové žádosti zařadit nové nápady a návrhy. Proto bychom rádi vyzvali občany, kteří mají nějaké nové podněty a chuť,
aby nám je poslali či jinou formou sdělili. Budeme též rádi, když se
zapojíte do přípravy obou žádostí i samotné realizace navržených
aktivit.
Své připomínky, náměty a další podněty ke zlepšení můžete zasílat do 13.3.2022 na e-mailovou adresu: lucies@novehrady.cz, do
předmětu e-mailu napište heslo OBEC PŘÁTELSKÁ.
Za všechny podněty Vám předem děkujeme a těšíme se na ně.
Realizační tým projektu
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Co se dělo ve školce…
V pátek 21. ledna navštívilo třídu Sluníček a Broučků mobilní planetárium. V nafouknuté kopuli děti ležely a pozorovaly krátký příběh, který hravou formou seznámil děti s vesmírem a sluneční soustavou. I přes počáteční strach uvnitř kopule děti celou aktivitu vydržely a odnesly si
spoustu zážitků. Atmosféra uvnitř kopule byla úžasná, děti mohly vidět její nafukování a těšily
se, co je bude čekat.
Na konci ledna proběhla v duhové budově opět logopedická depistáž. Paní logopedka si děti
brala individuálně, a my rodičům tlumočily její postřehy a podněty k další práci. Každý čtvrtek
teď bude paní logopedka k dispozici nejen ve školce, ale i v Komunitním centru dětem a rodičům, kteří o její služby v oblasti logopedické péče mají zájem, za což děkujeme MAS Sdružení
růže a také městu Nové Hrady za poskytnutí prostor. Ze strany rodičů ve školce byl vidět evidentní zájem (cca 22 dětí), a věříme, že tyto služby budou prospěšné.
V úterý 1. února na zahradě školky proběhl projektový den „Ze života dravců“. Pan Vondruška nám opět přivezl ukázat několik dravých ptáků, pověděl nám něco o jejich životě a výcviku.
Děti měly možnost si ptáky pohladit a ptát se na vše, co je zajímalo. Na ukázku jsme měli třeba
sýčka, puštíka, výra nebo sovu pálenou, která děti zaujala svým bílým zbarvením. Povídání pana
Vondrušky se všem moc líbilo a my se těšíme na další návštěvu.
O dva dny později za námi do školky dorazilo divadlo Bambini s pohádkou „Zvídavá liška“.
Divadlo mělo u dětí opět úspěch, dětem jsou pohádky a jejich dramatizace blízké, a na každou
novou pohádku se vždy těší.
Ve středu 9. února do třídy Sluníček a Broučků přišla paní učitelka ze ZUŠ. Pro děti měla připravené písničky hodící se k masopustu a karnevalovému období, zazpívali jsme si, zatancovali
a užili si plno zábavy.
Do Komunitního centra se ve středu 16. února vydala třída Koťátek na muzikoterapii. Paní
lektorka Petra Schicková si pro děti připravila netradiční ozvučné předměty, na kterých dětem
ukázala, že hrát nemusí jen na „opravdové“ hudební nástroje. Po celou dobu aktivity děti vedla
a krásně motivovala k připraveným aktivitám. Pro děti to byla nová, zajímavá zkušenost.
Postupně se na muzikoterapii vystřídají i ostatní třídy.
Během února se pracovalo i na opravách vnitřních prostor školky. V duhové budově prošly rekonstrukcí výdejové kuchyňky u třídy Sluníček i Broučků. Staré kuchyňské linky byly nahrazeny
novými kuchyňkami na míru. Sborovna v duhové budově byla vybílena, položilo se nové lino a koupil se nový nábytek. Během jarních prázdnin čeká malování a nový nábytek i třídu Koťátek.
Jedno poděkování míří i do závodu Dobrá Voda. Vedení firmy darovalo dětem pitíčka z jejich výroby. Postupně si každé z dětí domů pitíčka odnášela, a my tak moc děkujeme.
Na konci měsíce února proběhne ve školce tradiční školkový masopust a karnevalové radovánky, ale o tom už více v příštím zpravodaji. J
Vaše novohradská školka

Poděkování Dobré Vodě za pitíčka

Mobilní planetárium v MŠ

Olympiáda u Žabiček

Dravci v MŠ

Sportovní hry u Žabiček

Projektový den Planetárium

Muzikoterapie Koťátka
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Únor ve školní družině
Únor ve školní družině byl tentokrát ve znamení zimní olympiády
a Masopustu.
Uspořádali jsme pro děti olympiádu se slavnostním zahájením a předáváním medailí. Děti mohly soutěžit v pěti disciplínách: hra o šestku,
curling, paměť, slalom na lyžích a hokej. Medaile získali vždy první tři
výherci z každého oddělení a ostatní malou sladkost.
Masopust jsme si připomenuli alespoň zhlédnutím našeho loňského
videa, kresbou koledníků a výrobou Matky koledy. Vyzkoušeli jsme si
klobouky a zatočili si pár koleček pro radost, abychom je do příštího
roku nezapomněli. Také jsme si zatančili polku a valčík a zazpívali masopustní písničky. Tyto aktivity probíhaly v rámci jednotlivých oddělení. Doufáme, že v příštím roce už se budeme moct společně radovat a
nacvičovat. Nebudeme se muset dělit po skupinách a masopust nás
spojí zase všechny dohromady i s vámi při naší tradiční obchůzce
města.
ŠD

Masopust v ŠD #$(

ZOH zahájení a soutěže #&
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Foto Vítězů ZOH ŠD
(pokr. ze str. 9)
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Návštěva knihovny
160. výročí úmrtí naší oblíbené spisovatelky a pohádkářky
Boženy Němcové jsme oslavili návštěvou Městské knihovny v Nových Hradech.
Na úvod jsme viděli známou pohádku, pak jsme si s paní knihovnicí
o tvorbě a pohádkách Boženy Němcové povídali. Kdo pozorně poslouchal, mohl si své znalosti ověřit v pohádkovém kvízu. Pak jsme si mohli
prohlédnout knihy podle zájmu.
Nakonec byli vyhlášeni vítězové pohádkového kvízu a oceněni pěknou knihou. Ostatní nepřišli zkrátka. Bylo to velice zajímavé.
Žáci II.A + Mgr. Jana Tomášková

Výtvarné tvoření
A zase jsme při výtvarné výchově tvořili.
Tentokrát jsme použili dřevo a květiny – výsledkem byly jednoduché obrázky na zeď. Další výrobky prozradíme později, protože jsou
překvapením pro maminky k MDŽ.
Žáci II.A + Mgr. Jana Tomášková
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Divadelní představení

„Blázinec“
s Miroslavem Táborským
Pátek 25.3.2022
začátek představení 19.30 hod.
Kinosál Český dům, Česká ulice 79, Nové Hrady
Hra Blázinec Jaroslava Gillara je napínavou groteskou o světe,
ve kterém se vlády zmocní blázni jednoho psychiatrického ústavu.
Téma ovládnutí společnosti šílencem je stále aktuální. Hra je inspirována mimo jiné motivy E.A.Poea a vytváří nejrůznější crazy situace. Herecká osobnost Miroslava Táborského slibuje skvělý jevištní
zážitek.
Předprodej vstupenek od 1. března.
Cena vstupenky 250 Kč.
Pokud se představení neuskuteční
z „vyšší moci“, budeme peníze
za vstupenky vracet v plné výši.
Pořadatel akce KIC N. Hrady,
tel. 386 362 195 nebo 602 150 208,
www.kicnovehrady.cz
www.cbsystem.cz

Jihočeské divadlo informuje o své novince
Vážení, rádi bychom Vás informovali o absolutní novince Jihočeského divadla v Českých
Budějovicích. Od začátku této sezóny mají senioři nad 65+ jednotnou cenu 150 Kč za vstupenku na všechny scény Jihočeského divadla. (nevztahuje se na premiéry, Otáčivé hlediště,
hostující divadla a mimorepertoárové akce).
V předcházejících letech byla sleva pouze procentuální a pro řadu seniorů v důsledku rozdílnosti cen stále vysoká. Věřím, že touto informací budete potěšeni.
Své divadlo máte blízko od domova a jeho dveře jsou vám všem otevřeny.
Pro více informací a přehled www.jihoceskedivadlo.cz.
Ing. Gabriela Kudláčková, obchodní oddělení,Jihočeské divadlo

SOUZNĚNÍ
Zdena Šáchová
Kousek svých snů a touhy mladých zrání
na chvíli dej mi do dlaní.
Já obepnu je trny trnky plané.
Než přiložím své lačné rozechvění,
dříve je provoním
lahodným dechem drobné máty vonné.
A vzájemným poutem propojené
zkřehlé je v rukou zahřeji.
V souzvuku rytmu srdcí našich
sobě pak prsty propletem.
A strnem
s lehounkým letem něžných vážek
v blankytném jasu křehkých těl
spojeni velkou chvílí.
Potichu,
ať nesetřem hebký prosluněný pel
když snáší se jemně
nad pochýlená stébla trav.
Jsme šťastni prchavou tou chvílí
co přicházívá vzácně.
Dál jdeme stezkou lesní
co nás létem vábí
a chceme přiblížit se k ní.
Jak v otevřené knize čísti příběh její.
A v každém lístku stromu
v křehkých kapradinách
splynout s ní potichu
s duší vnímavou.
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PØIPRAVUJEME na jaro 2022
¢ sobota 23.4. a neděle 24.4.

Sousedské slavnosti
v česko-rakouském příhraničí
Weitra a Nové Hrady pozvou sousedy na víkendový kulturní
program a představí své regiony prostřednictvím další
produktové nabídky.
Akce se bude konat v rámci česko-rakouské spolupráce
a připravovaného projektu „SPOLUPRÁCE Nové Hrady – Weitra
BEZ HRANIC“.

Nazaret, středisko Husitské diakonie
Borovany

Jaro přišlo k nám… přijďte i vy

¢ sobota 7.5., 10-22 h

Taneční soutěž Novohradská číše
Memoriál Karla Hrušky, 42. roč.

Denní soutěž a večerní gala program
nejlepších tanečních párů z ČR.
Pořádá město Nové Hrady ve spolupráci
s ČSTS České republiky.

¢ sobota 14.5.

Koncert a večerní zábava
v Hotelu Máj
Po další částečné rekonstrukci
vnitřních prostor Hotelu Máj
nabídneme koncert
nejoblíbenějších místních
dechových kapel a tradiční
večerní zábavu „3 na 3“.
Dechovou hudbu večer doplní
kapela Rokeři.

Obchůdek v Podzámčí, Trocnovská 102, Borovany

Těšíme se

¢ sobota 21.5.

Příběhy novohradské historie v kontextu
napoleonských válek
Příběh Luisi Gollové a francouzského
generála Dumoquie podle buquoyského
kronikáře Antona Teichla.
Střet francouzské, rakouské a ruské
armády počátku 19. století.
Programu budou předcházet i
doprovodné části, např. muzejní
přednášky a workshopy k poznávání
místní i světové historie. Pořádá město
Nové Hrady ve spolupráci
s Československou napoleonskou
společností.

Další podrobné informace k jednotlivým akcím budeme
uveřejňovat průběžně v Novohradském zpravodaji,
Facebooku města a na plakátovacích plochách.

ZKO Nové Hrady
zve na VII. ročník Obranářského závodu

O pohár mìsta
Nové Hrady,
který se bude konat

v sobotu 26.3.2022 od 9.00 hodin
na kynologickém cvičišti v Nových Hradech
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Připravujeme na duben
Výstava obrazů

NOVÉ KOMPOZICE – NOVÉ HRADY
Václav Benedikt
Výstava obrazů k životnímu jubileu malíře, který Hrady zná…

2.4. – 29.5. 2022
vernisáž v sobotu 2. 4. 2022 od 14 h

Výstava

Mozaiky
Ireny Budweiserové
aneb Do tøetice všeho dobrého
5.–30.3.2022
Vernisáž se uskuteční v sobotu 5. 3. 2020 od 14 hodin.
Součástí vernisáže bude i minikoncert Ireny Budweiserové s kytaristou Jakubem Rackem. Uskuteční se ve výstavních prostorách
od cca 14.30 hod. a bude několik možností k jeho poslechu, neboť
hudba bude znít celou galerií. Přijďte si načerpat kousek umění pro
radost. Vstupné dobrovolné.
Jak lze na mozaiky také nahlížet? „Mozaika je ztělesněním
základního životního principu, že
celek je více než pouhý součet
částí. Teprve celek nese smysl,
každého dílku je však třeba a
žádný nesmí chybět. Mozaika je
duchovním dílem. Vzniká dlouho, roste a vyvíjí se v čase, každý
prvek je součástí, dotýkanou relikvií, která je stopou energie
a soustředění v něj vložených.
Mozaika je však také krása a čistá radost z tvoření.“
Výstava bude otevřena: st, pá-ne / 10-16 h
individuální prohlídky po předchozí domluvě
Novohradská galerie Koželužna,
Komenského ulice 398, Nové Hrady, tel.: 602 150 208,
FB galerieKozeluzna, www.kicnovehrady.cz

V. Benedikt je plzeňský rodák narozený
v roce 1952. Prošel soukromým studiem
malby u profesora Patery a od roku 1984
žije a tvoří v Praze. V roce 2005 založil
sdružení umělců Benet, je členem Jednoty umělců výtvarných v Praze a členem
volného sdružení FF16. Má za sebou přes
130 samostatných výstav doma i v zahraničí. V Nových Hradech se několikrát
účastnil malířských sympozií pořádaných českobudějovickou Galerií VIDA,
díky kterým si vytvořil úzkou vazbu
a přátelský vztah s naším městem. Naposledy se v našem městě účastnil sympozia a výstavy „NH740“
a v roce 2020 výstavy věnované vodě.
Výstava bude otevřena:
duben, květen / st, pá–ne, 10–16 h
individuální návštěvy dle telefonické domluvy

Připravujeme na léto
¢ Česko-rakouský plenér v rámci projektu
„Čas v umění a setkávání“
červen–srpen
Dvě 3denní letní výtvarná setkání pro neprofesionální malíře
v N. Hradech a ve Weitře. Výtvarný materiál a lektorné hrazeno z projektu. Další info a
přihlášky na kontaktu galerie do
31.5.2022.

¢ Jiná výtvarka

9.–13.8.2022, 8.30–16.30 h
Výtvarné aktivity, různé výtvarné techniky i způsoby tvoření,
ve spolupráci s profesionálními malíři. Poplatek dle použitého
výtvarného materiálu, pro děti od 10 do 15 let. Další info a přihlášky na kontaktu galerie do 30.6.2022.

Čas v umění a setkávání
v galerijních plánech roku 2022
Část letošního roku bychom chtěli věnovat Času a jeho ztvárnění a Času na setkávání při
výtvarných činnostech. Česko-rakouský projekt „Čas v umění a setkávání“, který je propojený s městskou galerií, chce nabídnout několik aktivit pro profesionální i neprofesionální
umělce a řemeslníky, ale také pro širokou veřejnost. Motivem k tomuto záměru se stal zrestaurovaný věžní hodinový stroj, který se nachází v Novohradském muzeu a který v našem
městě odpočítával ve věži kostela náš čas. Tento svědek plynoucího času by nás měl provázet
uměleckými aktivitami česko-rakouského projektu a motivovat nás k setkávání. Mezi naše
plány patří např. výstava Čas v umění a Umění v čase, společné malování v česko-rakouském
příhraničí, kovářské setkání či keramické tvoření, streetart. O jednotlivých aktivitách budeme průběžně informovat i v Novohradském zpravodaji.
K. Jarolímková
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Pokračování přednášky Oliviera Chalina z listopadové
konference « Karel Bonaventura Buquoy a jeho doba »

Olivier Chaline:

Charles-Bonaventure
de Longueval, hrabě z Buquoy
Portrét jednoho generála ve službách
Habsburků na počátku 17. století
(2. část)

ČESKÁ VÁLKA
Velitel císařské armády
Buquoy, kterého Matyáš v roce 1618 jmenoval polním maršálem,
byl nejdůležitějším generálem a jediným, který velel tak velkému počtu
vojáků. Musel však počítat s dalšími generály, zejména s francouzským
hrabětem Dampierrem, který bojoval v Dolních Rakousích a později na
Moravě a v Uhrách. Přinejmenším stejně jako císař Matyáš, který zemřel v březnu 1619, a po něm císař Ferdinand II., byl jeho hlavním partnerem španělský vyslanec u císařského dvora hrabě Oñate. Jeho
prostřednictvím byl v kontaktu s Madridem a měl přehled o mezinárodní diplomatické situaci. Skrze něj také posílal žádosti o peníze pro svou
armádu. Buquoyská vojenská kancelář se naštěstí alespoň částečně zachovala. Nyní se nachází v Třeboni. Číst dopisy, které generál obdržel,
znamená přecházet z francouzštiny do němčiny, z němčiny do španělštiny, ze španělštiny do italštiny a vzácněji do češtiny. Lze z toho pochopit, jak kosmopolitní byli profesionální válečníci. Aby mohli velet
mužům z různých krajů, mluvili několika jazyky.
Buquoyovo vojsko se zpočátku omezovalo na několik málo pluků,
které měla habsburská monarchie v létě 1618 k dispozici. Obrovská armáda, kterou disponoval Valdštejn o několik let později, byla stále nepředstavitelná. V této době stačil příchod několika dalších jednotek,
aby se průběh boje změnil. Teprve v roce 1619 se k Buquoyovi připojily pluky vyslané arcivévodou Albrechtem. Jednalo se o valonské jednotky. Tito vojáci byli naverbováni ve Španělském Nizozemí, jiní
v dalších částech Svaté říše římské, ale nebojovali jako Španělé. Španělsko takto jednalo pouze nepřímo, aby se co nejvíce vyhnulo internacionalizaci války. Protože v Nizozemsku panoval mír, bylo snadné
rekrutovat tamní veterány. Od roku 1619 se proto Buquoy mohl spolehnout na zdatné a zkušené vojáky. Byli to jeho krajané a důvěřovali mu.
Jejich tažení v Čechách a Rakousku bylo bedlivě sledováno z Bruselu,
Antverp a Arrasu. První bruselský časopis vznikl v roce 1620, aby informoval veřejnost o válce v Čechách. K Buquoyově armádě se pak připojili i italští a francouzští dobrovolníci. Díky tomu jsem měl možnost
najít doporučující dopis pro francouzského šlechtice, podepsaný Annou, Annou Habsburskou, královnou Francie, již znají všichni čtenáři
Tří mušketýrů... Když pak v roce 1620 dorazily posily vyslané Filipem
III. z Itálie, Buquoy velel také Neapolitáncům a Toskáncům. To nemohlo generála španělské armády, který působil ve Flandrech, překvapit.
V době Bílé hory velel armádě čítající něco přes 20 000 mužů. Byl mečem a nadějí rakouského rodu.

Obtížná mise
Buquoyova mise byla nepochybně náročná. Musel vést jinou válku
než v Nizozemsku, v regionu s mnohem větším počtem důležitých
měst. V Čechách se opíral o České Budějovice, které zůstaly věrné
Habsburkům. Jeho protivníci, kteří drželi Nové Hrady, Třeboň a Jin-

dřichův Hradec, však mohli do Rakouska proniknout přes Weitru a
Zwettl. Buquoy proto se svou armádou manévroval podle svých plánů
a nepřátelských hrozeb na ose České Budějovice - Vídeň. Oblast jeho
působení se postupně rozšířila z jižních a východních Čech a v roce
1618 sahala do Dolních Rakous, na Moravu a do Uher.
Buquoy se v srpnu 1618 pokusil táhnout přes Moravu do Prahy, ale
u Čáslavi ho zastavili Slezané. Poté zůstal po celý podzim v defenzivě.
Teprve v zimě 1618-1619 dorazily do Českých Budějovic první posily
z Pasova. Využily tzv. Zlatou cestu, která se pro císařskou armádu stala
životně důležitou tepnou. Dne 10. června 1619 dosáhl Buquoy prvního
vítězství nad Mansfeldem u Záblatí. Sám zaútočil v čele svých valonských kyrysníků. Poté vyklidil okolí Českých Budějovic a 24. června
1619 se zmocnil Nových Hradů. Nemohl však pokračovat do Prahy.
V říjnu musel odjet do Vídně, která byla ohrožena Bethlenem a Uhry.
Bojoval před Vídní. Na jaře 1620 pak Čechy dvakrát porazil v Dolních
Rakousích a donutil je odtáhnout. Dva roky války uběhly a nikdo ji
zatím nezvládl vyhrát.
Jeho armáda byla křehká, stejně jako armáda jeho protivníků. Trpěla
obvyklými neduhy vojenského života: absencí důstojníků, dezercí vojáků, občasnými vzpourami, rivalitou mezi pluky, rabováním, epidemiemi... Velet armádě znamenalo být si vědom její křehkosti a zároveň
vědět, že samotné její přežití je už logistickým vítězstvím. Buquoy ukázal, že nemá problém s ofenzívou, ale hned od počátku mu bylo zřejmé,
že pokud bude jeho armáda zničena, bude to zároveň znamenat pád
mladší větve habsburského rodu. Vojsko bylo také jeho vlastní finanční
investicí, protože na ni Ferdinandovi II. poskytl peníze. Byl vycvičen
španělskou armádní školou ve Flandrech. Stejně jako vévoda z Alby
věděl, že je lepší nepřítele unavit pochody a manévry, než se ho snažit
zničit v potenciálně krvavé frontové bitvě. Ale kdo si to přál?

Sláva a smrt
Dne 6. srpna 1620 se k císařské armádě přidalo vojsko Katolické
ligy, kterému velel bavorský vévoda Maxmilián. Spojilo se více než
40 000 mužů, což způsobilo vážné problémy se zásobováním. „Naším
největším nepřítelem je nedostatek jídla,“ napsal jezuita Drexel. Anhaltský kníže se stáhl do Prahy. Vztahy mezi Buquoyem a Maxmiliánem, a zejména jeho hrabětem de Tilly, se pak brzy vyostřily.
Maxmilián si přál bitvu, protože vítězství před Prahou pro něj znamenalo jistotu, že mu Ferdinand II. udělí vytoužený kurfiřtský titul. Buquoy, dobře informovaný svými špehy, věděl, že nepřátelské vojsko,
které už měsíce nedostalo zaplaceno, je na pokraji vzpoury. Myslel si,
že stačí počkat, až u vojáků dojde k výbuchu hněvu proti Fridrichu
Falckému. Vzájemné neshody neutichly ani 8. listopadu, kdy proti sobě
na Bílé hoře stála katolická a protestantská armáda. Je jisté, že Maxmilián donutil Buquoye k bitvě, o kterou nestál. K přijetí takového rizika
mu jistě pomohl karmelitán Dominik á Jesu Maria. Byly to císařské jednotky, valonské, německé, italské a polské, které vynaložily největší
úsilí a utrpěly největší ztráty. Buquoy, zraněný několik dní před bitvou,
přesto nasedl na koně a velel svým plukům. Následujícího dne Buquoy
a Maxmilián vstoupili do Prahy. Buquoy okamžitě vyslal vojáky na
ochranu ghetta, zatímco začalo plenění pražských měst.
Bílá hora přinesla Buquoyovi velkou slávu. S Bavory se pak rozhořel spor o to, komu má být vítězství připsáno. Na jaře 1621 velel Buqupokračování na str. 16
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(pokračování ze str. 15)
oy císařské armádě na Moravě a v Uhrách proti Bethlenovi. Ve své
armádě měl mnoho Francouzů, které přilákalo jméno slavného vojevůdce, jehož mateřštinou byla francouzština. Byl mezi nimi i mladý
francouzský dobrovolník René Descartes, který byl pravděpodobně na
Bílé hoře s Bavory, ale nyní bojoval pod Buquoyem. Když byl Buquoy
10. července 1621 za nejasných okolností zabit při obléhání Nových
Zámků (Neuhäusel, Ersékujvár), tažení skončilo a s ním i vojenský
život mladého Descarta.

Závěrem
Tělo Karla Bonaventury bylo převezeno do Vídně. Ferdinand II. ho
nechal pohřbít v kostele františkánů (Minoritenkirche) nedaleko Hofburgu. Zpráva o generálově smrti vyvolala velký smutek u bruselského
dvora, který již truchlil za arcivévodu Albrechta. Jedna éra skončila.
V roce 1623 v Lovani profesor rétoriky Nicolas de Vernulz sepsal Laus
posthuma Buquoii. Téhož roku vydal Claude Malingre v Paříži pro
francouzsky mluvící veřejnost Histoire générale de la rébellion de Bo-
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hême. Věnoval ji vdově po Buquoyovi a za viníka hrdinovy smrti označil nedbalost císařské správy. Brzy však jiní generálové, jako Valdštejn
nebo Tilly, vzpomínky na Buquoye poněkud zastínili, takže se na něj
zapomnělo už během války.
Karel Bonaventura odkázal své vdově a synovi dluhy z českého
tažení a česká panství, která mu Ferdinand daroval v únoru 1620. Magdalena poslala do Nových Hradů dva správce, bratry Van Straetenovy.
Když se však na jejich hospodaření začaly snášet stížnosti a ona se
obávala, že panství ztratí, pochopila, že musí sama odjet do Čech, aby
zachránila synovo jmění. V roce 1627 obdržela inkolát v Čechách,
koupila dům v Praze v Celetné ulici číslo 20, a přestěhovala se do Nových Hradů, kde postavila rezidenci. Tělo svého manžela nechala převézt z Vídně do Rožmberka, kde je nyní pochováno v kostele. Přestože
její syn si kariéru vybudoval ve flanderské armádě, svůj život ukončila
v Nových Hradech v roce 1654.
To byl začátek nečekaného zakořenění Buquoyů v jižních Čechách.
Olivier Chaline, Sorbonne Université

Novohradské muzeum
zve na muzejní přednášky v březnu 2022
¢ „Terezie Buquoyová“
čtvrtek 10.3. 2022, 18 h
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
V rámci přednášky bude představena osobnost hraběnky Terezie Buquoyové. Seznámíme se s její korespondencí, společenskými kontakty a nahlédneme do zákulisí života šlechty.

¢ „Krajinářský park Tereziino údolí
a jeho šlechtičtí budovatelé“

Mìstská knihovna
v Nových Hradech
vás zve na

Hodinku
s kronikáøkou
spojenou s promítáním

ve ètvrtek 17. bøezna 2022
v 17 hodin
v èítárnì knihovny

pátek 11.3.2022, 18 h
PhDr. Martin Krummholz Ph.D
Přednáška nás seznámí s jednotlivými etapami budování
Terčina údolí. Blíže se zaměříme na donátory z hraběcí rodiny Buquoyů, zahradnické mistry a další osobnosti spojené
s budováním parku, a to vše v kontextu budování i jiných
parků v rámci habsburské monarchie.

¢ „Nové Hrady mezi Rožmberky,
Švamberky a Buquoyi“
středa 23.3. 2022, 18 h
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Novohradské panství patřilo mezi nejstarší vítkovské majetky, v rukou Rožmberků setrvaly až do jejich vymření. Tehdy
je držel dosti krátce rod Švamberků. Po Bílé hoře přešly do
rukou hraběte Buquoye. Poslední Švamberkové (rod vymřel
1704) se však nevzdávali a po řadu desetiletí se snažili získat
Nové Hrady zpět. Vedli po několik desetiletí soudní spory. Vedli je marně. Používali při
tom velmi zajímavou argumentaci, jako by zapomněli, že jejich předkové byli vážnými
protivníky Habsburků. Jako by nebyla Bílá Hora. Vycházeli totiž z poslední vůle Petra
Voka z Rožmberka (+ 1611). Hraběnka Buquoyová musela napnout všechny síly a najmout několik právníků, aby Nové Hrady udržela.

¢ „Školství a církev na panství Buquoyů“
čtvrtek 24.3.2022, 18 h
doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.
Přednáška představí téma vývoje školského systému
v rámci monarchie na příkladu buquoyských panství,
vztah místní šlechty k církvi a církevním institucím.
Muzejní přednášky se uskuteční v Kulturně-spolkovém domě (1. patro-sál), Česká ulice 74,
N. Hrady. Další info. www.kicnovehrady.cz, tel.: 386 362 195 nebo 602 150 208.

Akce se koná v rámci projektu Buquoyský rok aneb působení
šlechty na pomezí Čech a Rakous (číslo projektu: KPF-01-218)
v rámci projektu Fond malých projektů (Program INTERREG
V-A Rakousko – Česká republika).
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Informace
z městské knihovny
− Na začátku února naši knihovnu navštívili žáci druhé třídy s paní učitelkou Janou
Tomáškovou, abychom si popovídali
o naší slavné autorce českých pohádek,
o Boženě Němcové, která měla v lednu výročí 202 let od narození a 4. února 160 let od úmrtí. Povídali jsme si o jejích pohádkách, načež děti vypracovaly na toto téma připravený test.
Nejúspěšnější žáci byli odměněni knihou, ostatní časopisem.
Na závěr jsme si pustili v televizi pohádku od Boženy Němcové.
− Dne 17. února se uskutečnila další „Hodinka s kronikářkou“ spojená s promítáním videí natočených nějaká desetiletí zpátky. Na
další, teď již poslední, se můžete přijít podívat do knihovny ve
čtvrtek 17. března v 17 hodin.
D. Císařová, knihovnice

Březen
Když přichází měsíc březen,
jaro nemá vyhráno.
Drobné kvítky se choulí v sněhu,
čekají na slunce něhu,
Jaro: „Budiž vítáno“…
Zima však ještě nekončí,
se svou vládou se neloučí.
A když na svatého Bedřicha,
sluníčko teplem zadýchá,
zima, kterou Tomáš nese,
ještě dlouho s námi třese.
Březnové slunce má krátké ruce.
A když březen kožich stáhne,
měsíc duben hned po něm sáhne.
Jaro přesto na nás dýchá,
kam se jenom podíváš,
někdy se však dost ostýchá,
než nastane ten správný čas.
Eliška Búdová

BŘEZNOVÁ VÝROČÍ 2022
¡ 2. 3. 1282 zemř. Anežka Česká (Anežka Přemyslovna) česká světice, princezna a abatyše,
(nar. mezi léty 1205 - 1211) 740
¡ 2. 3. 1912 zemř. Vilém Mrštík, spisovatel, dramatik, literární kritik a překladatel
(nar. 14. 5. 1863) 105
¡ 4. 3. 1917 nar. Arnošt Kavka, zpěvák, skladatel a estrádní umělec (zemř. 2. 5. 1994) 105
¡ 6. 3. 1912 nar. Bořivoj Zeman, filmový režisér (zemř. 23. 12. 1991) 110
¡ 9. 3. 1422 zemř. Jan Želivský, husitský kněz a kazatel - popraven (nar. roku 1380) 600
¡ 9. 3. 1737 nar. Josef Mysliveček, skladatel (zemř. 4. 2. 1781) 285
¡ 9. 3. 1662 nar. František Antonín hrabě Špork, šlechtic, mecenáš umění
(zemř. 30. 3. 1738) 360
¡ 11. 3. 1857 nar. Adolf Liebscher, malíř generace Národního divadla
(zemř. 11. 6. 1919) 165
¡ 12. 3. 1882 nar. Pavel Janák, architekt, urbanista (zemř. 1. 8. 1956) 140
¡ 13. 3. 1862 v Praze byl ustaven Svatobor, první spolek českých spisovatelů 160
¡ 14. 3. 1402 Mistr Jan Hus se stal kazatelem v Kapli Betlémské 620
¡ 16. 3. 1927 nar. Miloš Kirschner, loutkoherec (zemř. 2. 7. 1996) 95
¡ 17. 3. 1942 zemř. Josef Svatopluk Machar, básník, spisovatel, novinář
(nar. 29. 2. 1864) 80
¡ 20. 3. 1812 zemř. Jan Ladislav Dusík, skladatel a klavírista (nar. 12. 2. 1760) 210
¡ 21. 3. 1902 nar. Karel Vacek, skladatel a zpěvák (zemř. 18. 8. 1982) 120
¡ 21. 3. 1942 zemř. Jindřich Štyrský, malíř a grafik (nar. 11. 8. 1899) 80

Okénko do knihovny
Hitlerovy ukradené děti / Ingrid von Oelhafen
„Před více než 70 lety jsem byla dárečkem pro Adolfa Hitlera. Jako
miminko mě ukradli a stala jsem se součástí jednoho ze zrůdných nacistických projektů: Lebensbornu.“
Program Lebensborn, výtvor Heinricha Himmlera, unesl až půl
milionu dětí z celé Evropy. Prostřednictvím procesu nazvaného
germanizace se měly stát příští generací árijské rasy během druhé
fáze konečného řešení.
Smyčka se stahuje / Roman Cílek
Zkušený autor literatury faktu se v této knize zaměřuje na strhující,
třaskavý a četnými dramatickými protiklady provázený rozpad nacistické moci v posledních měsících války.
Slunce nad půllitrem: detektivem proti své vůli / Jan Míka
Ivo Gram, úředník v pneuservisu, který píše verše a touží stát se básníkem, miluje literaturu. S jedinou výjimkou - a tou jsou detektivky. Řízením osudu se stane svědkem trestného činu a vzápětí je sám jeho
obětí. Útok přežije, dokonce pomůže objevit vraha, ale od té chvíle
jako by se mu zločin lepil na paty. Postupně se podílí na objasnění několika násilných trestných činů a loupeží. Nezrodí se tedy básník, ale
autor detektivních povídek.

Bílá růže. Alžběta z Yorku / Philippa Gregory
Alžběta z Yorku byla odmala připravovaná na to, že se stane královnou. Jindřich Tudor VII. se s ní ožení, aby si upevnil moc. Jenže Angličané věří v návrat princů, Alžbětiných bratrů. Ti záhadně zmizeli a
Jindřich se obává, že kdyby se některý objevil, on o trůn přijde. A stane se. Alžbětu čeká volba mezi ztraceným bratrem, jehož nepoznává,
a manželem, kterého miluje.
Klasikové v nedbalkách / Jan Bauer
Slavná jména české kultury 19. století jako Mácha, Tyl, Němcová,
Neruda, Aleš nebo Smetana jsou pro mnohé z nás takřka posvátnými
nedotknutelnými ikonami. Spisovatel Jan Bauer se na ně pokusil podívat z té druhé stránky. Ukazuje je jako lidi z masa a kostí i s jejich
neřestmi a nedostatky.
Herbář, aneb, Příroda ve vaší kuchyni / Jaroslava Bednářová
Rostliny jako jídlo, rostliny jako lék – dvě samozřejmá spojení, která
tvoří jeden celek. Příroda ve vaší kuchyni se snaží ukázat, jak moc je
tato sounáležitost těsná.
Můj tajný život (skutečnýpříběh) / Lucie Hříšná
Zpověď luxusní společnice, která žije dvojí život. V jednom je svědomitou studentkou, kamarádkou, dcerou – a o tom druhém nikdo z jejích blízkých neví.
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¢ !! POZOR !!!! STAVBA !!!! POZOR !!!!

Na vědomost se dává, že zahrada
Komunitního centra je dočasně uzavřena z důvodu stavebních a terénních prací. Do jara je pro veřejnost
zcela uzavřena zadní část zahrady.
Prosíme o zvýšenou opatrnost také
při pohybu v přední části zahrady, i
zde probíhají stavební práce.
Děkujeme všem návštěvníkům KC za
shovívavost a společně se můžeme těšit, že na jaře budeme mít pro školní
družinu nové hřiště, pro keramickou
dílnu tradiční pec na vypalování keramiky a pro Re-use centrum opravenou garáž.

¢ LOGOPEDIE

Každý čtvrtek probíhá v prostorech sociálních poraden logopedická poradna pro děti. Vstup je ze strany ve spodní části objektu KC, od silnice
na Veveří, vchod je u staré, zatím neopravené garáže. Logopedie podpořena MAS Sdružení Růže a je určena pro děti MŠ A ZŠ Nové Hrady.
Více informací nebo zajištění termínu lze získat přes Vaší paní učitelku
nebo pana učitele, případně přes kontakt v Komunitním centru.

¢ MUZIKOTERAPIE

Dětský klub rozšiřuje svou nabídku o dopolední aktivitu pro maminky
s dětmi – lekce muzikoterapie pro děti. Každou středu dopoledne k nám
přijíždí lektorka Petra, která formou vyprávění pohádky přináší různé
neobvyklé a přitom tak přirozené zvuky. Používá hudební a zvukové
nástroje, které naladí všechny přítomné svými léčivými tóny. Děti se do
hry přirozeně zapojují a mohou si většinu nástrojů i vyzkoušet. Lekce
se konají každou středu od 10 do 11 hod. a jsou určené pro malé děti
(2–6 let), poslouchat však mohou i mladší děti a rozhodně uklidní
všechny přítomné dospělé.
Od března máme v plánu dále rozšířit nabídku o jógové cvičení pro
malé děti.
Pro více informací kontaktujte koordinátorku KC Lucii Sovovou.

¢ KPZ (komunitou podporované zemědělství)

Blíží se jaro a čas první sklizně a
proto prosíme všechny zájemce
o odběr zeleniny, aby se co nejdříve přihlásili v Komunitním
centru. Je nejvyšší čas dát dohromady seznam všech odběratelů a
domluvit vše potřebné pro letošní závozy zeleniny. Vzhledem ke
spokojenosti dosavadních účastníků novohradské KPZ, budeme i v letošním roce odebírat
zeleninu z biofarmy Olešná
(www.biofarmaolesna.cz), která nabízí své produkty v nejvyšší bio a demeter kvalitě.
Více informací najdete na www.komunitko.cz nebo na uvedených
kontaktech.

Zahrada Komunitního centra je dočasně uzavřena

¢ SOBOTNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA
V návaznosti na lekce muzikoterapie připravujeme na březen výrobu
zvukových a hudebních nástrojů. Dílna proběhne v sobotu 12. 3. od 16
do 18 hodin a vyrábět budeme chřestidla, bouřkový buben a zvonkohry.
Cena dle spotřebovaného materiálu 100–200 Kč.
Více informací na Fb stránce Komunitko Nové Hrady.

Lekce muzikoterapie pro děti
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Podpořte Archu na nové síti Breegy.cz
„Možná jste si všimli, že velká část naši společnosti je protknutá pesimismem. Není se čemu divit, zprávy jsou plné negativních informací,
které ovlivňují naše myšlení a pohled na svět. Pojďme ale zkusit opustit
mediální svět a podívat se na skutečnost.
Lidé si navzájem pomáhají víc než kdykoliv předtím. Ačkoliv si to
neuvědomujeme, tak se jako lidstvo máme nejlépe v naší historii.
Dožíváme se nejdelšího věku, nikdy jsme jako občané neměli tolik
práv jako teď a hlavně, máme svobodu.
Můžeme si sami vybrat, jak chceme svůj život žít.
Albert Einstein jednou řekl, že nejdůležitější otázka, kterou si má
každý položit je: ‚‚Žijeme ve světě plném nepřátelství, lstí nebo ve
skvělém světě, který je úžasný a mám mu co nabídnout?’’ Věřil, že jasná odpověď na tuhle otázku utváří naše životy.
Breegy je místo pro všechny, kteří nečekají, až přijde změna, ale
chtějí být sami tou změnou.“
Na Breegy.cz můžete podpořit projekty, které Vám dávají smysl.
Navíc zůstáváte s projektem v trvalém kontaktu a víte přesně, co se děje
s vaším darem. K čemu byl využit.
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Archa se připojila s projektem
„Auto pro pečovatelku“
a určitě to není poslední akce, na kterou budeme shánět vaši podporu. Jako terénní služba
dojíždíme za klienty do jejich domovů a tam jim
pomáháme s tím, co už sami nezvládnou. Abychom se
k nim dostali právě tehdy, kdy potřebují, musíme mít dostatek aut. Díky
spolehlivému vozu (v současné době nám slouží 18 letý veterán) se
dostaneme k těm, kteří potřebují podporu a pomoc, tak aby mohli zůstat
doma co nejdéle.
Více informací o nové sociální síti hledejte na webových stránkách:
https://breegy.cz/dobrocinne-organizace/archa-borovany
T. Umlaufová
Bližší informace vám rádi poskytneme každé úterý v dopoledních
hodinách v poradně v Komunitním centru Nové Hrady.
Schůzku je lépe domluvit na telefon 774 916 404 anebo
na e-mail velelenice@archaborovany.cz. Ozvěte se, budeme rádi.
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Informace z novohradského IC
Připravujeme na duben
V dubnu chystáme v Městské knihovně N. Hrady literárně-hudební pořad Opravdová láska
novohradská, při němž se místní amatérští, ale zkušení fotografové podělí o své úlovky z přírody
a ukáží nám svá oblíbená místa a podařené fotografie z Novohradských hor. Jejich promítání
proložíme poezií a hudbou. Vy, kteří se necítíte na osobní představování svých fotografií, je
můžete poskytnout do fotografické soutěže amatérských fotografů, která proběhne prostřednictvím facebooku, kde během dubna najdete i podrobnější informace, a bude vyhodnocena v září.
Přijďte načerpat inspiraci nejen na výlety, ale i na vlastní tvoření.
V. Veberová, IC N.
Hrady

Nové knihy na IC
− Jan Šimánek: Doudlebsko od jara do zimy.
Výroční zvyky, slavnosti a zábavy z jihu Čech

− Jan Šimánek: Doudlebsko v kuchyni a u stolu.

Na novohradském íčku (v přízemí radnice)
můžete získat propagační materiály a zakoupit řadu knih o našem regionu Novohradsko-Doudlebsko. Otevřeno po–pá od 9.00 do
16.00 hodin

Lidová strava z jihu Čech
− Pavel Koblasa: Místopis Novohradska
– informačně bohatá publikace o současných

Odbor Kulturní a informační centrum Nové Hrady

HLEDÁ na letní turistickou sezonu BRIGÁDNÍKY
do muzejních expozic: Skanzen železné opony, Novohradské muzeum,
Čertovské muzejíčko, Buquoyská hrobka
Mimo července a srpna budeme obsazovat i víkendy v období květen–červen, září–říjen.
Průvodcovské služby v expozicích jsou vhodné pro středoškoláky i vysokoškoláky, seniory, osoby na rodičovské dovolené. Pracovní
poměr brigádníka – zaměstnance je na DPP. Finanční ohodnocení upřesníme při osobním setkání.
Předpoklady a požadavky pro průvodcovskou činnost v expozicích: schopnost naučit se a předávat informace a průvodcovské texty,
základní znalost místní historie, dobré komunikační schopnosti s lidmi a příjemné vystupování, základní znalost NJ jazyka výhodou.
Přihlášky lze zasílat průběžně, ideálně však do konce března, abychom stihli přípravu průvodcovských dovedností a naplánovali kalendář služeb.
Další informace a přihlášky na kontaktu: K. Jarolímková, Kulturně-spolkový dům, ul. Česká 74, N. Hrady, kic@novehrady.cz, tel.: 602 150 208.

Město Nové Hrady pořádá exkurzi do dolnorakouských míst spojených s hraběcí rodinou Buquoyů
a s významnými událostmi česko-rakouské historie

Po stopách spoleèné historie
Termín: neděle 27.3.2022
Odjezd: 7.00 hodin – náměstí Republiky – od hotelu Rezidence, Návrat: cca 21.00 hodin
Program:

Rohrau
§ prohlídka zámku rodu Harrachů a obrazové galerie – mj. portrét
K. B. Buquoye + obrazy zachycující jeho slavná vítězství
§ rodný dům hudebního skladatele J. Haydna

Carnuntum
§ hlavní město římské provincie Horní Panonie – prohlídka římské
městské čtvrti, amfiteátru vojenského města a muzea Carnuntinum

Bad Deutsch – Altenburg
§ románsko-gotická bazilika Nanebevzetí Panny Marie
+ románská kostnice (karner)

Hainburg an der Donau
§ starobylé městečko a zřícenina hradu – v roce 1252 se zde
konala svatba Přemysla Otakara II. s Markétou Babenberskou

Marchegg
§ bitva u Kressenbrunnu 1260 + město založené Přemyslem
Otakarem II., kde je umístěna jeho socha
(případně též dle časových možností návštěva památníku
na Moravském poli – místo slavné bitvy 1278)
Cena: 100 Kč (příspěvek na dopravu)
+ 25 EUR dospělí a 10 EUR děti do 12 let (vstupné, průvodce).
Cena nezahrnuje cestovní pojištění.
Přihlášky: Do 23.3., a to osobně v Informačním centru N. Hrady
(přízemí radnice) nebo telefonicky (386 362 195)
nebo e-mailem (VeronikaV@novehrady.cz).
Bližší informace k programu:
Mgr. Vladimír Hokr (tel.: 777 137 613)

Exkurze je součástí projektu Buquoyský rok aneb působení šlechty na pomezí
Čech a Rakous (číslo projektu: KPF-01-218) v rámci projektu Fond malých
projektů (Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika).
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Tvrz v Tiché otevírá své brány!
Ubohá troska a ruina utopená ve změti černé skládky komunálního odpadu, prorezlých
a rozpadlých zemědělských strojů, olejových
barelů, rozbitých lednic, bortícího se oplocení a všudypřítomných kopřiv. To byla tvrz
v Tiché v roce 2002.
Po dlouhých 20 letech byla v říjnu 2021
dokončena 1. část obnovy středověké podoby
tvrze!
Poděkovat je nutno všem lidem, kteří se
o obnovu tvrze zasloužili. Prof. Tomáši Durdíkovi z Archeologického ústavu Akademie věd
České republiky a Vlastislavu Ourodovi z Ministerstva kultury České republiky, jejichž zásluhou byla tvrz zrekonstruována do současné
podoby. Alfrédu Krenauerovi, starostovi Dolního Dvořiště a Josefu Kalošovi, předsedovi
spolku Hrady na Malši, kteří se významně zasloužili o odkoupení tvrze do vlastnictví obce
a spolku v roce 2008. Josefu Kletzenbauerovi,
který od začátku podporoval myšlenku obnovy tvrze a mnoho pro ni vykonal. A konečně
i současnému starostovi obce Dolního Dvořiště Ivanu Kůtovi, který byl v případě potřeby
vždy ochoten pomoci a díky němuž bylo mnoho věcí souvisejících s opravou zdárně vyřeše-

no. Poděkování patří samozřejmě i všem dalším lidem, kteří přispěli myšlence obrody této
téměř zaniklé památky v Tiché.
Věž tvrze v Tiché je vysoká celkem 25 metrů a je zároveň nejjižnější hradní věží v České
republice. Nabízejí se z ní opravdu krásné výhledy zejména na Šumavu (Bärenstein 1077 m)
a Novohradské hory (Kamenec 1073 m). Hrázděné patro a krov věže byly vystavěny originálními středověkými metodami za pomoci tesařů
z celé České republiky. Uvnitř se nachází
expozice vybavená funkčními středověkými kachlovými kamny, nábytkem, dřevěným
obložením stěn a stropu, dýmníkem a topeništěm, určeným i k vaření. Budova muzea
poskytne možnost seznámit se se středověkou
podobou tvrze prostřednictvím modelu tvrze
z roku 1480 a v sedmi vitrínách přinese i výběr
archeologických nálezů, například kahanu, hrnečku, mincí a kachlů.
Nejvýznamnějším rožmberským purkrabím na tvrzi byl Čáp z Radonic. Po něm bude
pojmenovaná i krčma, která poskytne návštěvníkům možnost koupit si turistickou známku
nebo pohlednici, pivo nebo limonádu a také
něco k zakousnutí. Hlavně však chceme, aby se

tvrz v Tiché, původně zvaná Opolec (staročesky „rovinka“) stala pohodovou zastávkou na
toulkách příhraničím pro návštěvníky z obou
stran hranice.
Přejeme Vám hezký výhled a zachovejte
nám přízeň!
Radek Kocanda, Hrady na Malši

Fotbal
Nedávno jsem šel večer přes náměstí a zde
trénovali a hráli hráči fotbalisté kolem 12 let.
Byl jsem nadšený! Tak oni jim nestačí oficiální tréninky, ale oni si ještě přidávají. Bylo jich
kolem deseti. Byl bych rád, kdyby se to stále
opakovalo. Ti kluci snad hráli přes hodinu, co
jsem je sledoval, a zároveň hráli celou tu dobu
v tempu a bez nadávek! Radost pohledět.
Dále jsem viděl na tréninkovém hřišti hrát
šest žáků fotbal a byl jsem jako u vytržení. To,
co tam „vyváděla“ „holka“ Nikola Morongová, to se jen tak nevidí! Páni kluci nestačili.
Nikola byla skvělá na míči, technicky výborně
vybavená, rychlá s míček i bez. Dobrá střelecky a nahrávka také dobrá. Jen tak dál!
Miroslav Hruška
„Proč milujeme fotbal?... protože tam na hřišti
jsme všichni stejní.“

Úspěch na I. Kole Krajské ligy v karate 2022
Tomáš Balko zvítězil
mezi juniory v obou disciplínách
V sobotu 12. února 2022 se konalo v kulturním domě Metropol
v areálu Fight clubu v Českých Budějovicích I. kolo Krajské ligy v karate. Závodu se účastnilo více jak 160 soutěžících ze 14 oddílů Jihočeského svazu karate. Soutěžilo se v disciplíně kata – souborná cvičení, a
to celkem na třech zápasištích – tatami, kde závodníci předváděli skvělé výkony při ukázce krytů, úderů a kopů proti imaginárním útočníkům.
V této disciplíně v kategorii juniorů zvítězil po skvěle zacvičené kata
Tomáš Balko.
Tomáš Balko byl ve skvělé formě, když ve finále rozdrtil soupeře
8:0 půl minuty před koncem utkání a opět zvítězil.
Pro naše závodníky byla tato vyšší krajská soutěž první soutěžní
zkušenost.
Blahopřeji Tomovi za skvělé výsledky a vzornou reprezentaci oddílu a rodičům děkuji za podporu našich cvičenců.
Martin Hermann, předseda oddílu karate

Tomáš Balko zvítězil ve finále o osm bodů půl minuty před koncem souboje
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POHŘEBNÍ
SLUŽBA
Ave Fenix

s.r.o.

nově otevřená kancelář
náměstí Republiky 57, N. Hrady
7.30-15.30 hod.
víkendy po dohodě na telefonu
607 031 122 – pí. Morongová
stálá služba 720 284 921 – p. Lerch

ZAJIŠŤUJEME
převozy, obřady, kopání hrobů, květiny
prodej hřbitovního zboží, ukládání uren
a ostatní služby spojené k Vaší spokojenosti

březen 2022

Lihovar Anton Kaapl
(společnost FONEKA s.r.o. se sídlem v Jílovicích)

hledá vhodného kandidáta na pozici

obchodního manažera/ky
za účelem propagace značkových destilátů Anton Kaapl,
navazování nových obchodních příležitostí a péče o stávající
zákazníky. Působení v rámci celé ČR.
Nástup možný od 1. března 2022.
Základní předpoklady:
· Komunikační, prezentační a vyjednávací schopnosti
· Obchodní talent
· Schopnost plánovat a organizovat si vlastní práci
· Časová flexibilita
· Spolehlivost a zodpovědnost
· Řidičský průkaz sk. B
V případě zájmu zašlete váš profesní životopis
na e-mail: jkapl@foneka.cz

Stavebniny v Údolí, které všichni znáte, jsou stále
v provozu nyní jako:

PRODEJ
SLEPIÈEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell – typu Araukana
a Dark Shell – typu Maranska
Stáří 16–20 týdnů, cena 199–245 Kč/ks

Prodej: 9.3.2022
Nové Hrady, u Novohradské hospody
11.25 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.

tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Stavebniny ANKI
Jsme tu pro Vás
Po–Pá 7.30–11.30 a 12.30–16.00, So 8.00–11.30 h,
mimo pracovní dobu po telefonické domluvě.
Nabízíme více než jste zvyklí.
Těšíme se na Vás stavebniny ANKI
www.stavebninyanki.cz, info@stavebninyanki.cz
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