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Tradiční masopust
Vždycky, když je na kahánku nebo ouzko,

upínáme se či saháme jako po berličkách k mno-
haletým prověřeným jistotám, kořenům, tradi-
cím či „pevným a neměnným bodům“ světa.
Pokud se nám podařilo vybudovat a užívat
„pevné body rodinné“, tak máme štěstí. Pokud
žijeme tam, kde jsou i pevné body tradiční spo-
lečenské, je to určitě velký „bonus“ též.

Jistě mi dáte, milí čtenáři, za pravdu, když
si dovolím k těm tradičním pevným bodům
přiřadit i lidovou veselici, tedy masopust, kte-
rý v Nových Hradech a okolí má tu tradici už
opravdu nepřehlédnutelnou. Několik generací
chlapů-koledníků se každý rok vyšňoří a jde
pobavit své spoluobčany, sousedy a známé a
dát najevo, že se na světě máme nejen upraco-
vat a ubojovat, ale i radovat a veselit.

A tak třeba právě i masopust je symbolem
těch lidových tradic, o který se můžeme opřít,
který nám dává příležitost se zaradovat, na
zdraví napít a dobré věci si navzájem popřát, a
to i navzdory zraněnému koni. Tak si přejme, ať
nám nic zlého naše tradice a pevné body nezka-
zí v tom současném „proměnném světě“ a ať se
můžeme těšit na další pomasopustní dny.

K. Jarolímková

Masopustní tradice a veselice se nikdy neobejde bez velkých příprav, bez spousty natěšených ko-
ledníků a masek, bez muzikantů, bez starostí o počasí, bez přihlížejících a ani bez starostovského
povolení…jako jinde, tak i v Nových Hradech úspěšně s několikátou generací.                    K.J.

Ačkoli „pohřební“, přesto je vidět veselá nálada. To je stálé výsadní
právo – radovat se při zakončení masopustu a těšit se na masopusta no-
vého. A tak to bylo na sále v Hotelu Máj i v neděli 23. února 2020. K. J.

Aby byl masopust dobře slyšet už zdálky, musí
někdo „vystřelit“. Takže jedna „masopustní ka-
nonýrská skupina“ v ulici Pod Vodárnou. K. J.

Na fotografii je Dětská masopustní koleda při
žádání o povolení před radnicí. Jak celý dět-
ský masopust proběhl, se ale podrobně dočtete
až v příštím čísle NZ.                               K. J.

Na fotografii je Školková masopustní koleda
při žádání o povolení na sále v Hotelu Máj.
Jak školkový masopust proběhl, se ale po-
drobně dočtete také až v příštím čísle NZ. K. J.
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Skupinová fotografie z Dětského karnevalu z počátku února. Další fotky uvidíte i uvnitř NZ

I Dětskou masopustní koledu letos doprovázelo i několik masek, včetně superhrdinů (tedy hlavně
…hrdinek).                                                                                                                            K. J.

Únor málo bílý, ale masek plný

Při letošním masopustu v Nových Hradech
byly masky tedy k nepřehlédnutí! Nejen množ-
stvím, ale i zjevem. Koho by napadlo, že se do
naší oblasti dostanou i mimozemšťani!? Ty
bláho…                                                   K. J.
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Zápis z 40. schůze městské rady
ze dne 27.01.2020

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta
Miroslav Vrchota, člen rady
Ing. Eva Ševčíková, člen rady
Omluveni:
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 39. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 39. jednání rady města.

� 2. Výběrové řízení – Hotel Máj
Rada města schvaluje záměr pronájmu po-
zemku parc. č. st. 470, jehož součástí je
stavba čp. 295, část objektu – ubytovací a
restaurační zařízení, dle návrhu a pověřuje
tajemnici MěÚ Nové Hrady zveřejněním na
úřední desce města.
(Rada projednala podmínky pronájmu části
hotelu Máj. Tyto podmínky byly konzulto-
vány na jednání komise pro kulturu, cestov-
ní ruch a podnikání. Město Nové Hrady má
zájem pronajmout restaurační a ubytovací
část hotelu.)

� 3. Výpověď nájemní smlouvy – Klíma
Rada města bere na vědomí výpověď nájemní
smlouvy s Janem Klímou na zahrádku č. 12.
Rada města schvaluje záměr pronájmu po-
zemků parc. č. 829/8, č. 829/9, č. 829/37 a č.
829/38 v k.ú. Nové Hrady, zahrádka č. 12
o výměře 249 m2, na dobu určitou 10 let za
částku 3 Kč/m2/rok a pověřuje tajemnici
MěÚ Nové Hrady zveřejněním na úřední
desce města.
(Rada obdržela od Jana Klímy, Nové Hrady
výpověď nájemní smlouvy k zahrádce č. 12
u Sídliště Míru v Nových Hradech.)

� 4. 10. ročník benefičního koncertu "Kdo
má rád ..."
Rada města bere na vědomí konání benefič-
ního koncertu "Kdo má rád..." a souhlasí
s morální záštitou projektu.
(Rada obdržela od Martina Franceho - Mar-
tin Production, Praha informace k benefič-
nímu koncertu "Kdo má rád ..." a zároveň
žádost o záštitu projektu. V souvislosti
s touto akcí uspořádá město tradiční dětský
den v zámeckém parku.)

� 5. ÚPZS – Oznámení o výběrovém
řízení s aukcí
Rada města bere na vědomí informaci o rea-
lizaci majetku státu v k.ú. Nakolice.
(Rada obdržela od Úřadu pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových informaci
o realizaci majetku státu v k.ú. Nakolice.)

� 6. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících správních řízení, ve kterých je
město účastníkem řízení a neměla k nim
připomínky.)

� 7. Stavební řízení
Rada města na vědomí probíhající stavební
řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících stavebních řízeních a neměla k nim
připomínky.)

� 8. Doplnění žádosti o pronájem
– Ing. Přibyl
Rada města bere na vědomí žádost Ing. Oto-
mara Přibyla o pronájem pozemku parc. č.
2535 o výměře 2 380 m2 v k.ú. Vyšné a po-
stupuje žádost k projednání Osadnímu vý-
boru Nakolice, Obora, Vyšné.
(Rada obdržela od Ing. Otomara Přibyla žá-
dost o pronájem pozemku parc. č. 2535
v k.ú. Vyšné.)

� 9.  Odkoupení pozemků – Svoboda
Rada města bere na vědomí žádost Jiřího
Svobody, Nové Hrady o odkoupení poze-
mků parc. č. 827/16 a č. 827/53 v k.ú. Nové
Hrady a pověřuje starostu provedením míst-
ního šetření.
(Rada obdržela od Jiřího Svobody, Nové
Hrady žádost o odkoupení pozemku parc. č.
827/16 a č. 827/53 v k.ú. Nové Hrady.)

� 10. Pronájem – Šteifová
Rada města schvaluje záměr pronájmu části
pozemku parc. č. 679 o výměře cca 300 m2

v k.ú. Údolí u Nových Hradů, na dobu urči-
tou pěti let, za částku 2 Kč/m2/rok a pověřu-
je tajemnici MěÚ zveřejněním na úřední
desce města.
(Rada obdržela od Marie Šteifové, České
Budějovice žádost o prodloužení dlouhodo-
bého pronájmu pozemku parc. č. 679/2
v k.ú. Údolí u Nových Hradů.)

� 11. Stanovení nájemného – areál bývalé
roty
Rada města bere na vědomí sdělení k výši za
pronájem nemovitých věcí v areálu bývalé
roty PS Nové Hrady a pověřuje starostu dal-
ším jednáním.
(Rada obdržela od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových sdělení k výši
za pronájem nemovitých věcí v areálu býva-
lé roty PS Nové Hrady.)

� 12. Smlouva o zřízení věcného břemene
– "Údolí, K 28/15, Dušek – kabel NN"
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene č.: CB-014330046225/001
se společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice na akci: Údolí, K 28/15, Dušek -
kabel NN, za jednorázovou úhradu ve výši
10.000Kč bez DPH a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM CB,
a.s. České Budějovice návrh smlouvy o zřízení
věcného břemene č.: CB-014330046225/001

po dokončení stavby: Údolí, K 28/15,
Dušek - kabel NN.)

� 13. Smlouva o zřízení věcného břemene
– "Vyšné, obec – kabel NN"
Rada města souhlasí se Smlouvou o zřízení
věcného břemene č.: CB-014330032446/002
se společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice na akci: Vyšné, obec - kabel NN,
za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč
bez DPH a postupuje návrh ke schválení za-
stupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti SETERM CB,
a.s. České Budějovice návrh smlouvy o zřízení
věcného břemene č.: CB-014330032446/002
na akci: Vyšné, obec - kabel NN.)

� 14. Posouzení zákonnosti obecně zák.
vyhlášek – MV ČR
Rada města bere na vědomí posouzení zá-
konnosti obecně závazných vyhlášek č.
1/2019 a č. 2/2019 a pověřuje místostarostu
Mgr. Jarolímka dalším jednáním.
(Rada obdržela od Ministerstva vnitra ČR,
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
posouzení zákonnosti obecně závazných
vyhlášek č. 1 a 2/2019.)

� 15. Zhodnocení bezpečnostní situace –
PČR
Rada města bere na vědomí zhodnocení
bezpečnostní situace služebního obvodu
OOP Trhové Sviny - okrsek Nové Hrady za
období roku 2019.
(Rada obdržela od Obvodního oddělení Po-
licie ČR Trhové Sviny zhodnocení bezpeč-
ností situace za rok 2019. V roce 2019 došlo
k nárůstů spáchaných trestných činů na
34 trestných činů. Jednalo se o majetkové
delikty spojené s vloupáním do objektů, za-
nedbání povinné výživy, ublížení na zdraví
či maření úředního rozhodnutí. Počet pře-
stupků klesl na 79, týká se to majetkových
přestupků nebo přestupků proti občanské-
mu soužití.)

� 16. Předání nebyt. prostoru – Brousek
Rada města schvaluje záměr pronájmu části
nebytových prostor v přízemí domu v Hra-
dební ulici čp. 156 a pověřuje tajemnici
MěÚ Nové Hrady zveřejněním na úřední
desce města.
(Rada obdržela od Technických služeb měs-
ta Nových Hradů informaci o předání neby-
tových prostor v Nových Hradech čp. 156.)

� 17. Rozpočtové opatření č. 1/2020
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2020.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 1/2020.)

INFORMACE Z RADNICE

Město Nové Hrady oznamuje, že

9. veřejné zasedání zastupitelstva města
se uskuteční ve středu

18. 3. 2020 od 18 hodin
v Kulturně-spolkovém domě, Česká ulice 74, Nové Hrady



4 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ březen 2020

Pracovní pozice
Město Nové Hrady oznamuje o volné pracovní pozici na místo:

Asistent stavebního úřadu Městského úřadu Nové Hrady
8. platová třída, doba určitá – do 31.12.2022, místo výkonu práce: Nové Hrady, předpokládaný nástup: ihned

Charakteristika pozice:
Zajišťování administrativní práce na úseku stavebního úřadu, za-

jišťování spisové služby a předarchivační péče o dokumenty

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
− dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
− znalosti oboru: státní správa a samospráva
− jazykové znalosti: znalost cizího jazyka výhodou
− další znalosti, dovednosti a předpoklady: dovednost pracovat

na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet)
řidičský průkaz skupiny „B“

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR,
věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,
ovládání jednacího jazyka

Náležitosti přihlášky:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, mís-
to trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povo-
lení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.
Kontakt na uchazeče (telefon, e-mail)

Přílohy přihlášky:
strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší
než 3 měsíce (originál, případně ověřená kopie), u cizích státních pří-
slušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný do-
movským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokladu
o nejvyšším dosažené vzdělání, souhlas se zpracováním osobních
údajů případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě za-
šlete nejpozději do 23.03.2020 na adresu: Městský úřad Nové Hra-
dy, tajemník MěÚ, nám. Republiky čp. 46, 373 33 Nové Hrady.
Podrobnější informace o pracovní pozici podá: Ing. Vladimír
Schusser, referent stavebního úřadu MěÚ, tel.: 603 882 342,
e-mail: vladimirs@novehrady.cz

Písemně nevyžádané přílohy přihlášky budou po 30 dnech od
skončení výběrového řízení skartovány.

Ústní pohovory proběhnou dne 26.03.2020, konkrétní čas
pohovoru bude uchazeči sdělen telefonicky nebo e-mailem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdyko-
liv v jeho průběhu, bez udání důvodu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Nové Hrady vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice:

Referent stavebního úřadu Městského úřadu Nové Hrady
9. platová třída, doba určitá – zástup za výkon veřejné funkce, místo výkonu práce: Nové Hrady, předpokládaný nástup: ihned

Výběrové řízení vyhlašuje starosta města Nové Hrady v souladu
s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Charakteristika pozice:
Výkon přenesené působnosti na úseku stavebního zákona

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
− dosažené vzdělání/praxe:

a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském
studijním programu ve studijním oboru stavebního,
architektonického nebo právnického směru,

b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe
v oboru stavebnictví, nebo

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví
a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.

− obor školního vzdělání: stavební, právní
− znalosti oboru: stavební právo, správní řízení,

zkouška ZOZ – výhodou
− jazykové znalosti: znalost cizího jazyka výhodou
− další znalosti, dovednosti a předpoklady: dovednost pracovat

na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet), práce v GIS
(geografický informační systém) – výhodou,
řidičský průkaz skupiny „B“

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR, věk
minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovlá-
dání jednacího jazyka

Náležitosti přihlášky:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, mís-
to trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povo-
lení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.
Kontakt na uchazeče (telefon, e-mail).

Přílohy přihlášky:
strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší
než 3 měsíce (originál, případně ověřená kopie), u cizích státních pří-
slušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný do-
movským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokladu
o nejvyšším dosažené vzdělání, souhlas se zpracováním osobních
údajů případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě
zašlete nejpozději do 23.03.2020 na adresu: Městský úřad Nové
Hrady, tajemník MěÚ, nám. Republiky čp. 46, 373 33 Nové Hrady.
Podrobnější informace o pracovní pozici podá: Ing. Vladimír Schus-
ser, referent stavebního úřadu MěÚ, tel.: 603 882 342, e-mail: vladi-
mirs@novehrady.cz

Písemně nevyžádané přílohy přihlášky budou po 30 dnech od
skončení výběrového řízení skartovány.

Ústní pohovory proběhnou dne 26.03.2020, konkrétní čas
pohovoru bude uchazeči sdělen telefonicky nebo e-mailem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdy-
koliv v jeho průběhu, bez udání důvodu.
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Program rozvoje venkova avízo výzvy č. 5
MAS Sdružení Růže z.s. vyhlásí 5. Výzvu MAS v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Sdružení Růže na období 2014 – 2020 schvále-

nou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.
Termín vyhlášení výzvy je plánován na konec února 2020 a příjem žádostí bude upřesněn dle aktuálního vyhlášení výzvy.
Zažádat si o dotaci budou mít opět nejen podnikatelé na rozvoj svých aktivit, ale i zpracovatelé zemědělských produktů a nově i obce. Projekty

mohou být zaměřeny např. na pořízení strojů, technologií, vybavení provozoven, stavební obnovu i nákup nemovitosti či užitkového vozu.
MAS plánuje vyhlášení těchto Fichí:

Číslo
Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU)

č. 1305/2013
Alokace (Kč)

pro 5. výzvu PRV

F1 Investice do zemědělských podniků Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 8 077 000,-

F2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Článek 17, odstavec 1., písmeno b) 1 699 000,-

F4 Investice do nezemědělských činností Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 6 193 000,-

F7 Neproduktivní investice v lesích Článek 25 1 988 000,-

alokace se mohou změnit dle aktuálního čerpání

Fiche Způsobilé výdaje

F1 – Zemědělci stavby, stroje, technologie pro živočišnou, rostlinnou a školkařskou produkci;  nákup nemovitosti

F2 – Místní produkce

pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků; výstavba,
modernizace a rekonstrukce budov; investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin
vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod; investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů; inves -
tice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu; pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2; investice
do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu; nákup nemovitosti

F4 – Podnikatelé
stavební obnova či nová výstavba provozovny, pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou
činnost (nákup zařízení,) v souvislosti s projektem; doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstav -
bu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně); nákup nemovitosti

F7 – Rekreační funkce lesa

opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 metrů), značení význam -
ných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, infor -
mačních tabulí, závory, zařízení k odkládání odpadků, nákup pozemku a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa
(mostky, lávky, zábradlí, stupně)

Předpokládáme, že příjem žádostí o dotaci bude probíhat až v březnu 2020. Je však nutné, aby každý žadatel byl registrován v portálu farmáře
(http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/portal-farmare-pro-nove-uzivatele/zadost-o-pristup-na-portal-eagri.html).

V průběhu vyhlášení výzvy proběhne seminář pro žadatele, své záměry však můžete konzultovat již nyní. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Věříme, že i díky Vám půjdou dané prostředky přesně tam, kde jsou nejvíce potřeba.

MAS Sdružení Růže

Hromadné očkování psů
MěÚ Nové Hrady – odbor životního prostředí oznamuje obča-

nům, že hromadné očkování psů v Nových Hradech a přilehlých
osadách proběhne v následujících termínech:

sobota 4.4.2020
Údolí (před objektem býv. pivovaru) 9.30 hod. – 9.50 hod.
Byňov (na návsi) 10.00 hod. – 10.35 hod.
Jakule (před Hostincem) 10.40 hod. – 10.55 hod.
Štiptoň (u autobusové zastávky) 11.00 hod. – 11.10 hod.
Nové Hrady (radnice) 11.15 hod. – 12.00 hod.

neděle 5.4.2020
Nové Hrady (radnice) 10.00 hod. – 10.30 hod.
Vyšné (u autobusové zastávky) 10.40 hod. – 11.00 hod.
Obora (před objektem č.p. 6) 11.10 hod. – 11.20 hod.
Nakolice (před objektem hasičárny) 11.30 hod. – 11.45 hod.

Cena injekce proti vzteklině je při hromadné akci  90 Kč.
individuálně (tj. v objektu majitele psa) 110 Kč.
Kombinovaná vakcinace 180 Kč.
Aplikace je hrazena majitelem psa.

POZOR–DLEZÁKONAMUSÍBÝTVÁŠPESOZNAČENČIPEM!
Upozorňujeme, že očkování psů proti vzteklině je povinné – zá-

kon č.166/ 1999 Sb., (hlava II, oddíl I, § 4, bod f) ze dne 30. 7. 1999
o povinnostech chovatelů psů a některých dalších zvířat držených
v zajetí ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté vždy jednou za rok.

V případě, že neočkovaný pes napadne a poraní člověka,
vystavuje se majitel nepříjemnému riziku sankčního řízení.

K očkování sebou vezměte očkovací průkaz zvířete! OŽP

Srdečně  Vás zveme na

k Panně Marii Těšitelce
na Dobrou Vodu u Nových Hradů

v sobotu 28. března 2020
od 15.00 hod. křížová cesta

s možností přistoupit ke svátosti smíření

v 15.30 hod. mše svatá,
při níž bude udílena svátost pomazání nemocných

Tuto svátost může přijmout pokřtěný katolík,
který přijal svátost smíření a je vážně nemocný

Do kostela je bezbariérový přístup!
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Důležité upozornění
lékaře!!!

Upozorňujeme občany-pacienty, že ti,
kteří se vracejí domů z míst, které se staly
místem výskytu nákazy koronaviru a ob-
jeví se u nich příznaky – zvýšená teplota
či kašel, ať nechodí ke svému lékaři osob-
ně, ale kontaktují ho neprodleně telefonic-
ky. Případně mohou kontaktovat i službu
rychlé záchranné pomoci, která má pro
převoz potencionálních pacientů uzpůso-
benou sanitku.

Děkujeme všem za respektování poža-
davku a zodpovědné jednání.

MUDr. Nataša Návarová

Telefon. kontakt ordinace: 386 362 130
Záchranná služba 155

Milí spoluobčané,

dovolte mi s lítostí oznámit, že po 27 le-
tech provozování dětské lékařské ordi-
nace jsem se rozhodla ze zdravotních
důvodů tuto činnost ukončit k 31.3.2020.
Vždyť již 10 let pracuji v důchodu.

Svým malým i větším pacientům a je-
jich rodičům přeji hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti do dalších let.

Vaše MUDr. Jindřiška Biedermannová

Informace k ukončení
ordinace dětské lékařky
V pondělí 17. února 2020 nám paní MUDr. J. Biedermannová osobně předala informaci

o tom, že k 31. březnu 2020 ukončuje ze zdravotních důvodů svoji lékařskou praxi. Zároveň po-
žádala o zveřejnění této informace v Novohradském zpravodaji. Stejným způsobem byl dle
mých informací informován pan starosta z Horní Stropnice. Tato citlivá informace samozřejmě
znamenala v obou obcích určitý rozruch a některé komentáře.

V první řadě musím uvést, že zpráva o uzavření ordinace nebyla pro vedení města zcela neče-
kanou, protože již v loňském roce nám paní doktorka férově sdělila, že ze zdravotních a věkových
důvodů uvažuje o tomto kroku směrem ke konci roku. S ohledem na chřipková onemocnění nako-
nec ukončení praxe posunula ke konci března.

Již v průběhu loňského roku jsme tak zjišťovali možnosti a hlavně varianty. S ohledem na
systém fungování lékařských praxí a způsob financování přes pojišťovny však město Nové Hra-
dy příliš možností nemělo. Paní doktorce jsme sdělili, že v případě, že by se objevil někdo, kdo
by uvažoval o převzetí její ordinace, jsme připraveni nabídnout obecní byt, nebytové prostory
pro ordinaci, případně jinou pomoc.

Přes snahu paní doktorky i naší se však žádný zájemce o přímé převzetí (de facto o koupi) ne-
našel. Proto vše dospělo do momentu, který nastal 17. února.

Rada města byla o plánovaném ukončení fungování ordinace okamžitě seznámena a pověřila
mne, abych zkusil oslovit lékaře v nejbližším okolí, pokusil se jednat o možnosti převzetí novo-
hradských dětských pacientů těmito lékaři a případně jim nabídl možnost nebytových prostorů
v našem městě pro zajištění péče přímo v Nových Hradech.

Situace ohledně počtu dětských lékařů v našem regionu je velmi složitá a většina lékařů již
další pacienty nepřibírá. Navíc i v jiných obcích někteří lékaři skončili. Nakonec jsem dostal tip
na paní MUDr. Šebestovou v Suchdole nad Lužnicí. Osobně jsem se tedy za paní doktorkou vy-
dal a požádal ji, zda by byla ochotna zájemce z našeho města převzít. Zároveň jsem paní doktor-
ku pozval do našeho města k jednání ohledně případného otevření ordinace v N. Hradech.

V současné době mohu sdělit, že paní doktorka V. Šebestová je ochotna nabírat i dále pa-
cienty z našeho města. Zájemci ji tedy mohou osobně navštívit či kontaktovat telefonicky
(384 781 203). Volba lékaře je však svobodnou volbou každého z nás a občané tak mohou pře-
cházet i k jiným lékařkám či lékařům dle svého uvážení.

Ve věci možného zřízení ordinace přímo v našem městě budeme i nadále jednat. Lze však
předpokládat, že vše poběží standardním způsobem, který znamená vypsání výběrového řízení
(na základě žádosti obce vypisuje krajský úřad). Toto výběrové řízení trvá cca. 2,5 měsíce. Přes-
tože se budeme i nadále snažit nabídnout takové prostory a podmínky pro novu ordinaci, není
příliš reálné, že by přímá péče mohla být v našem městě poskytována dříve než na konci léta.
O jednotlivých krocích resp. případných nových informacích budeme občany informovat
prostřednictvím NZ.

Závěrem tohoto článku bych chtěl jménem svým i jménem vedení města poděkovat paní dok-
torce Jindřišce Biedermannové a i zdravotní sestřičce Lence Sýkorové za dlouholetou výbornou
péči o dětské pacienty a za profesionální, zároveň však vždy lidský přístup k dětem i rodičům.
Chtěl bych jim zároveň popřát hodně zdraví, elánu a životní pohody do dalších let.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Poděkování
Děkujeme panu Starostovi

Vladimíru Hokrovi a paní mat-
rikářce Jarušce Opplzerové, že
si udělali na nás čas v den ma-
sopustu 22.2. a zařídili nám naši
Zlatou svatbu na radnici!!!

Děkujeme synovi Jiřímu, který to na
nás všechno vymyslel, zařídil formality a
všechno obvolal. Bylo to pro nás velké
překvapení.

Děkujeme Denisce za krásnou tabuli,
kterou pro nás vytvořila, s malou pomocí
Aniny. Děkujeme Markétce za krásný dort
a Restauraci „U Martínků“ v Horní Strop-
nici za zajištění občerstvení.

Děkujeme synům s rodinami, vnoučát-
kům za to, že přišli a děkujeme vám všem
za krásné dárky!!!

Manželé Hanžlíkovi, Nové Hrady

Výbor ZO ČZS Nové Hrady oznamuje,
že našemu bývalému

a dlouholetému předsedovi

panu Vojtěchu Vargovi
byla udělena Republikovou radou ČZS

stříbrná medaile za zásluhy
o dlouholetý rozvoj zahrádkářství.

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví!

Výbor ZO ČZS Nové Hrady
oznamuje konání

ČLENSKÉ SCHŮZE
21. 3. 2020 od 9.00 hod.

v sále Kulturně-spolkového domu,
Česká ulice 74, Nové Hrady

Hlavní body programu:
− kontrola plnění usnesení
− informace o činnosti výboru ZO
− schválení členských poplatků
− řešení problémů ZO

(pozemky, cesty, voda)
− akce ZO
− návrh odměn členům ZO

UPOZORNĚNÍ: členské poplatky lze
vybírat až po schválení.
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Tříkrálová sbírka 2020
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych se s Vámi podělil o radost z vý-

sledků Tříkrálové sbírky. V letošním roce se nám společnými silami
podařilo vykoledovat celkovou částku 131.050 Kč. V jednotlivých ob-
cích to bylo následovně. Nové Hrady 41.827 Kč, Údolí 5.780 Kč, Na-
kolice 1.519 Kč, Štiptoň 1.175 Kč, Byňov a Jakule 7.061 Kč, Hranice
6.698 Kč, Horní Stropnice 16.057 Kč, Světví a Svébohy 4.275 Kč,
Rychnov 7.130 Kč, Staré Hutě, Dobrá a Hojná Voda 11.418 Kč,
Buková 2.785 Kč, Olešnice 20.984 Kč a Lhotka 4.341 Kč.

Každý rok se nám něčeho nedostává. Někdy koledníků, někdy ve-
doucích a někdy obojího. Ne jinak tomu bylo i letos. Musel jsem tedy
oslovit i nějaké nové lidi s prosbou o pomoc. Především dospělé jako
vedoucí skupinek. Je pochopitelné, že když jde někdo koledovat popr-
vé, je nejistý a neví dost dobře co očekávat. A tak je moc milé, že reakce
jsou vesměs pozitivní. Ale jedna mě obzvlášť potěšila. Bylo to už skoro
3 týdny po sbírce, kdy jsme se s dotyčným vedoucím skupinky náhodně
potkali. Jeho první slova byla: „Pane Švarc, moc vám děkuji, že jste mě
oslovil a že jsem mohl koledovat. To bylo tak krásný. Už se těším na
příští rok. Určitě se mnou počítejte.“ Bylo to pro mě opravdu velkým
potěšením a povzbuzením. A tak bych chtěl povzbudit i já vás, abyste
se nebáli občas zkusit i něco nového, neznámého – můžete tak zažít co
jste ještě nezažili, co vás může potěšit a udělat radost vám i druhým.
Příští rok nám zas určitě budou chybět vedoucí skupinek.

Mé velké a upřímné díky patří všem spoluorganizátorům, a to všude
tam, kde se koleduje, a také chci poděkovat všem dárcům a koledníkům
za tento krásný výsledek společného úsilí.

Upřímné Pán Bůh zaplať všem – Václav Švarc, koordinátor Tříkrá-
lové sbírky

MAS Sdružení Růže podpořila talentované děti již podruhé
Také letos se sešlo koncem ledna kolem

dvou set lidí v Kulturním domě v Trhových
Svinech na slavnostním večeru spojeném s oce-
ňováním talentovaných dětí „Talent v MAS-
ce“. Za školní rok 2018/2019 MAS ocenila
38 jednotlivců a 6 kolektivů za jejich mimo-
řádné výsledky v různých oblastech činnosti.
To je skoro dvakrát tolik, kolik v minulém
roce. Máme proto radost, že se náš program
dostává více do povědomí veřejnosti a že mla-
dých talentů tu máme opravdu hodně.

„Chceme trochu podpořit hrdost místních
lidí, kteří si někdy myslí, že ti šikovní už dáv-
no odešli. My ale víme, že tu máme spoustu
šikovných dětí a hlavně obětavých rodičů,
trenérů a dalších, kteří jsou ochotni se dětem
věnovat a jejich talent v nich rozvíjet“ řekla
manažerka MAS Zuzana Guthová, „Máme tu
světové i evropské šampiony, mistry republi-
ky i výherce dalších významných soutěží“.

Po krátké zdravici starostky Města Trhové
Sviny Mgr. Věry Korčakové, předsedy MAS
PhDr. Stanislava Malíka i předsedy Krajského
sdružení místních akčních skupin Bc. Tomáše
Nováka se předvedli v krátkých vystoupeních
vynikající mladí hudebníci.

Začátky ledenického softbalového týmu
Žraloků excelujících snad ve všech národ-
ních soutěžích představila RNDr. Hanka
Korčáková, současná ředitelka DDM České
Budějovice. S mistrovskými úrovněmi, kte-
ré lze dosáhnout v karate, přítomné sezná-
mil Václav Plecer mladší z Borovan.

„Vaše úspěchy nepadají z nebe jako rosa“
oslovil přítomné předseda MAS, „je sice třeba
talentu, jak se říká „od Pána Boha“, ale pak už
je to jen vaše píle, dřina, pot a slzy. Určitě také
někdy slzy radosti. K nim je však nezbytná po-
moc vašich učitelů, trenérů a vedoucích, po-
vzbuzení a podpora od rodičů. Dnes jsme tady
a chceme děkovat – především vám – našim

hvězdám, ale také všem, kteří vás k úspěchu
dovedli.“

Šestnáctiletý Vašek Voharčík ze Zborova
v rozhovoru do reportáže Jihočeské televize
řekl: „Toto ocenění je pro mě významným za-
končením mojí kariery ve hře na elektronické
klávesy, teď se na konzervatoři věnuji trubce“.

Patnáctiletá Gabriela Tlapová z Ločenic
zase poznamenala: „Ty maličké i ty starší to
musí hrozně motivovat, že si někdo všímá
jejich talentu! Je to úžasné, že takhle podpo-
rujete mládež!“

Z Nových Hradů byli oceněni Vojta
Švarc za 6. místo v národním kole Olympiá-
dy z Českého jazyka a jeho sestra Barborka
za umístění ve zlatém pásmu Krajského kola
Jihočeského zvonku v sólovém zpěvu. To-
máš Balko byl oceněn za 1. místo v Kraj-

ském přeboru dorostenců v karate a Matyáš
Hokr za 1. místo v kraji v rapid šachu hochů
do osmi let a 1. místo Velké ceny Jihočeského
kraje v šachu.

Věříme, že i příští rok bude moci podpo-
řit jednotlivce i dětské kolektivy za vynika-
jící úspěchy v soutěžích krajské a vyšší
úrovně. Nominace na ocenění dětí do 19 let
a dětských kolektivů za úspěchy ve školním
roce 2019/2020 bude MAS přijímat od červ-
na 2020 do konce října 2020. Nominace přijí-
máme od škol, vedoucích kroužků, zástupců
obcí i rodičů nadaných dětí žijících trvale v re-
gionu MAS.
Formulář ke stažení naleznete na:
http://mas.sdruzeniruze.cz/
talent-v-masce-2018-19 /d-15141/p1=7992.

Zuzana Guthová

Tomáš Balko,
1. místo „Kata“ dorostenci
Krajský přebor v karate;
1. místo „Kumite“ dorostenci
Krajský přebor v karate

Barbora Švarcová,
Zlaté pásmo
Jihočeský zvonek 2019 –
krajské kolo – sólo zpěv

Vojtěch Švarc,
6. místo na Olympiáda
z českého jazyka
– celostátní kolo ČR,
kategorie II – Střední školy

Otci rumu, dětem čaje, kytara nám cestou hraje

Marek Petrášek / foto
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Co se dělo
ve školce….

S příchodem pravé zimy si děti konečně
užily zimních radovánek. Pravidelně chodily
na kopec jezdit na lopatách a také si užily sta-
vění sněhuláků.

Do školky za námi přijelo divadlo Zvone-
ček s „Muzikantskou pohádkou“. Společně
jsme si zazpívali a ukázali si různé hudební
nástroje. Třída Sluníček si užila kultury tento
měsíc více – jela na výlet do kina v Trhových
Svinech za výtěžek z Vánočního jarmarku.
Ostatní třídy tento výlet teprve čekáJ.

Také jsme měli návštěvu sokolníků. Dětem
přivezli ukázat dravce, například výra bengál-
ského, výra západosibiřského, výra afrického
nebo orla skalního. Seznámili nás se způso-
bem jejich života a různými zajímavostmi.

V keramické dílně už předškoláci také zača-
li tvořit dárečky pro maminky k jejich svátku.
Všechny děti také tvořily obrázky do výtvar-
ných soutěží. Jinak si užíváme i ty naše „běžné“
dny ve školce plné her a zábavy. Trochu nás té-
měř všechny potrápily bacily a tak doufáme, že
po jarních prázdninách se sejdeme opět v pl-
ném počtu, všichni zdraví a s dobrou náladou.

Vaše novohradská školka

Ukázka dravců ve školce

Výlet Sluníček do kina v Trhových Svinech

Divadlo ve školce

Obrázky do výtvarné soutěže

Zimní radovánky
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A opět jsme recitovali, sice na dvě etapy, ale o to s větší chutí. A stej-
ně jako loni zasáhla chřipková epidemie, ale ti, kteří rádi recitují, se ne-
vzdávají. Za podpory rodičů, třídních učitelů a všech příznivců poezie
jsme si zpestřili středeční odpoledne v Kulturně-spolkovém domě
v Nových Hradech. Nakonec vyhráli všichni a ti nejlepší (1. místa)
postoupili do oblastního kola, které se konalo v Malontech. Tam nás
reprezentovalo šest žáků naší školy a ve velmi tvrdé konkurenci jsme
přivezli jedno třetí místo (Eliška Brychtová) a dvě ceny poroty (Laura
Volfová  a  Jan Pávek).

Z tabulky je vidět, že recitace se těší velkému zájmu dětí.

Výsledná tabulka – 1. stupeň:

0. kategorie  1. třída 1. místo Sofie Sremaňáková

2. místo Vojtěch Kolář

3. místo Eva Cséfalvay

Berenika Urbanová

Zuzana Vicánová

1. kategorie 2. a 3. třída 1. místo David Růžička

2. místo Tomáš Jurišta

3. místo Eva Králová

Miroslav Kodera

Bernard Kolesnik

Ema Dobrovská

2. kategorie 4. a 5. třída 1. místo Kateřina Sýkorová

Laura Volfová

Ondřej Jurišta

2. místo Kristýna Šímová

Nikola Morongová

3. místo Antonie Valhová

Michal  Švejda

Cena poroty Lucie Sýkorová

Mgr. Jana Tomášková

Zase je tu „Zvonek z Novohradských hor“ – obor recitace
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Dětský karneval
Hodně maminek i tatínků by určitě mohlo zavzpomínat na své dět-

ské karnevaly, protože tradice této akce pro děti sahá hodně hluboko do
let minulých. Těch princezen, kovbojů, muchomůrek, pirátů a jiných
bytostí se míhalo na karnevalech pravidelně nespočet. A všichni si urči-
tě pamatují, jak si vždycky zadováděli při hrách a soutěžích, jak si to
užívali i se svými rodiči, a tak to jde dál s dalšími generacemi.

Věřím, že i ten letošní karneval zůstane ve vzpomínkách součas-
ných dětí a že to společné „blbnutí“ má pořád smysl. Za ten letošní kar-
neval chci poděkovat všem, kteří se přišli pobavit, a také dvěma
„aktivním maminkám“ – Kláře Bandíkové a Soně Maršálkové, které si
pro děti připravily pěkný dvouhodinový program. Na několika fotkách
se můžete ještě podívat, jak to na sále Kulturně-spolkového domu vy-
padalo.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady
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Nabídka městského rezervačního systému CBsystem
Přehled divadelních představení, koncertů a pořadů, které se konají
v nejbližší době a na které je možné si zakoupit vstupenky v KIC
Nové Hrady – přízemí radnice:

Divadelní představení pro děti:
¡ 1. 3. – Dětský karneval – KD Vltava, ČB
¡ 1. 3. – Šípková Růženka – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 7. 3. – To, co žije pod tvojí postelí – Malé divadlo, ČB
¡ 11. 3. – Nuda! – Malé divadlo, ČB
¡ 12. 3. – Pohádky do kapsy – Malé divadlo, ČB
¡ 13. 3. – Invisible man – Malé divadlo, ČB
¡ 14. 3. – Co šeptají stromy – Malé divadlo, ČB
¡ 15. 3. – Kráska a zvíře – Malé divadlo, ČB
¡ 15. 3. – Dlouhý, Široký a Bystrozraký – Malé divadlo, ČB
¡ 15. 3. – O princezně Sněhurce – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 22. 3. – Princezna Lada /premiéra/ – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 22. 3. – Princové jsou na draka – KD Borovany
¡ 25. 3. – Návod k přežití zombie apokalypsy – Malé divadlo, ČB
¡ 29. 3. – Zlatovláska – Divadlo U Kapličky, ČB

Otáčivé hlediště Český Krumlov 2020
¡ 3.–20. 6. a 11.–22. 8. – Da Vinci / činoherní premiéra
¡ 24. 6.–5. 7. Pes baskervillský / detektivní komedie
¡ 8.–19. 7. – Divotvorný hrnec / americký muzikál
¡ 21.–25. 7. Šípková Růženka / baletní pohádka
¡ 29. 7.–2. 8. Turandot / orientální pohádka v italské opeře
¡ 6.–9. 8. Příhody lišky Bystroušky / opera
¡ 2.–25. 7. Ztracený svět / dobrodružná podívaná pro celou rodinu
¡ 28. 8.–13. 9. Muž Dvojhvězdy (mimořádný projekt ke 100. výročí JD)/

inscenace bratří Formanů

Divadelní představení:
¡ 6. 3. – Ďáblův sluha – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 2., 3. a 26. 3. – Rybí krev – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 3., 4. a 26. 3. – Dobrý proti severáku – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 4. 3. – A je to v pytli! – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 4. a 19. 3. – Bačkorové – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 5. 3. – Pane, Vy jste vdova! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 6. a 7. 3. – Tajemství – DK Metropol, ČB
¡ 7., 20. a 21. 3. – Poslední doutník – Hluboká n. Vlt.
¡ 7. 3. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 11. 3. – 7 žen na krku – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 12. 3. – Tramvaj do stanice Touha – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 12. 3. – Strašidlo Cantervillské – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 13. 3. – Nabucco – DK Metropol, ČB
¡ 13., 14. a 27. 3. – Je to na bednu – Hluboká n. Vlt.

¡ 14. 3. – Kominíček – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 14., 20. a 25. 3. – Pod sněhem – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 15. 3. – Poslední zvonění – KD Vltava, ČB
¡ 17. 3. – Holka nebo kluk – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 17. 3. – Téměř dokonalá láska – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 18. 3. – Zavolejte Jeevese – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 18. 3. – Když se zhasne – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 19. 3. – Nesmír – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 20. 3. – Kati – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 21. 3. – Elity – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 24. 3. – Kalifornská mlha – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 27. 3. – Úča musí pryč! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 28. 3. – Rádio svobodná Bystrouška – DK Metropol, ČB
¡ 28. 3. – Je to na bednu /derniéra/ – Hluboká n. Vlt.
¡ 4. 4. – Zabiják Anders – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 4. 4. – Šípková Růženka – DK Metropol, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady, hrané prohlídky:
¡ 1. – 8. 3. – Komentované historické plavby po Malši

– příst. Kavárna Vlnna, ČB
¡ 1. – 29. 3. – Pohádkové plavby po Malši – příst. Kavárna Vlnna, ČB
¡ 5. 3. – JF: Hudba rodu Bachů – DK Metropol, ČB
¡ 11. 3. – Kupé Na Půdě – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 12. 3. – Dan Bárta a Robert Balzar Trio – DK Metropol, ČB
¡ 13. 3. – Parkán – KD Borovany
¡ 14. 3. – Erik Truffaz Quartet – Hotel Rezidence, Nové Hrady
¡ 19. 3. – Večery s koncerty v Divadle U Kapličky 2020, ČB
¡ 20. 3. – Walda Gang + Alkehol – KD Vltava, ČB
¡ 24. 3. – Larry John McNally – Klub Highway 61, ČB
¡ 24. 3. – Listování: Bitevní pole – Malé divadlo, ČB
¡ 26. 3. – JF: Beethoven: 5. „Osudová“ – DK Metropol, ČB
¡ 28. 3. – Hvězdy swingu – DK Metropol, ČB
¡ 31. 3. – Debata s prof. Grubhoferem – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 9. 4. – JF: Housle tří generací – DK Metropol, ČB
¡ 11. 4. – Aleš Brichta Projekt – Rockle Music Club, ČB
¡ 10. 4. – Velikonoční koncert opery Jihočeského divadla

– Klášterní kostel Obětování P. Marie, ČB
¡ 17. 4. – Doga + Hanz´s Fvckers + Booters – KD Vltava, ČB
¡ 18. 4. – Hustej Wimpy křest CD – Rockle Music Club, ČB
¡ 24. 4. – Babouci – KD Borovany

Sport:
¡ 7. 3. – VK Jihostroj ČB vs. VK Dukla Liberec

Bližší informace k výše uvedeným představením najdete na
www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady

Cestování do oblasti ticha
Oproti prvnímu cestovatelskému setkání jsme se v únoru vydali až

do dalekého Kyrgyzstánu. Na svoji tříměsíční výpravu nás pozval Jan
Šmíd, který se svým kamarádem Václavem Plojharem na začátku pod-
zimu roku 2016 vyjel s osobním autem Subaru Forester hledat dobro-
družství a poznání tam, kde našli i „úplné ticho“. Nocleh jim zajišťovalo
jejich auto předělané na „spací prostor“, cestou „potkali“ nespočet situ-
ací, výhledů, lidí, zkušeností a zážitků. A je určitě skvělé, že to všechno
zaznamenali i ve své knížce s názvem „Pod plejádami na Ťan-Šan“, ne-
boť knížka je velmi pěkně uspořádaná co se týče textů (včetně přepsa-
ných autentických rozhovorů) a fotografií, které velmi dobře vypovída-
jí o místech a atmosféře na cestovatelské výpravě.

Vyprávění Jana Šmída mělo velmi pozitivní charakter, ačkoli při
vyprávění zmínil i některé „cestovatelské strasti“, jako byla třeba poru-
cha automobilu. Ale vlastně si nikdy při povídání nestěžoval či nezmi-
ňoval žádné vyloženě konflikty, byť s úřady, celníky či vojáky. Teprve
až při dotazech na závěr se zmínil, že ne vždycky šlo všechno úplně
hladce.

Příjemné a zajímavé povídání Jana Šmída o tom, jak je skvělé vydat
se do světa a poznávat nové krajiny a lidi, má zhruba po měsíci úplně
nový nádech. Nádech s otázkou, zdali nepřichází období, kdy cestování
nebude už tak bezpečně vzrušující, jako doposud. Tak uvidíme, jaké
cesty nás kam povedou, a přejme si, aby to nebyly cesty se značkou
„slepá ulice“. K. Jarolímková, KIC N. Hrady
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Další březnové akce
· 27. 3. 2020, 18 hod. - Jarní koncert pěveckých sborů

Účinkují Novohradský smíšený sbor, dětské pěvecké sbory ZŠ N. Hra-
dy Zvoneček a Fermata a host
rakouský pěvecký sbor z Waldviertlu
Kulturně-spolkový dům, Česká 74,
N. Hrady. Vstupné: dobrovolné
Pořádá: KIC N. Hrady,
tel.: 386 362 195, 602 150 208
www.kicnovehrady.cz

· 28. 3. 2020, 9 – 12 hod. - Novohradská burza dětského oblečení,

hraček, kočárků, kol, knih,…

Hotel Máj Nové Hrady. Pořádají: novohradské maminky

FB: https://www.facebook.com/events/145372729870555

· 29. 3. 2020, 9 hod. (změna termínu, původní termín 28.3.2020)!!!

V. ročník Obranářského závodu „O pohár města Nové Hrady“
Cvičiště ZKO Nové Hrady. Pořádá: Základní kynologická organiza-

ce N. Hrady, Josef Machát – tel.: 606 949 597,

www.zko-novehrady.cz

· 28. 3. 2020, 8 hod. - Jarní brigáda v Terčině údolí

sraz u vstupní brány do Terčina údolí. Pořádá: Okrašlovací spolek

pro Terčino údolí, Nové Hrady a okolí, Marek Petrášek,

tel.: 603 573 717, e-mail: spolektercinoudoli@email.cz

Pozvánka ZO ČSOP Nové Hrady
Tímto zveme děti i rodiče co mají chuť přivítat letošní jaro

v Sokolím hnízdě na Nových Hradech.

Vítání jara a putování za pokladem
Kdy? V sobotu 21. 3. 2020
Sraz? Před školní družinou
Začátek? V13.00 hodin
Kde se bude akce konat? Na stezce Sokolího hnízda
Co potřebujete s sebou? Vhodné oblečení a obutí do přírody, skvě-
lou náladu a hodně kamarádů.
Na stezce vás budou čekat otázky z přírody, hry a na závěr bude ur-
čitě nalezen poklad, který bude patřit všem účastníkům a také bude
jarní opékání buřtů na tábořišti v Sokolím hnízdě.

Přijďte s námi přivítat jaro!!!!

Wellnes Hotel Rezidence Nové Hrady zve:
· 5. – 6. 3. 2020, 11 – 22 hod. - Dny slovenské kuchyně

Přijďte ochutnat speciality slovenské kuchyně

· 14. 3. 2020, 19.30 hod. - Erik Truffaz Quartet: Lune Rouge tour 2020
Erik Truffaz Quartet se vrací s novým albem a zbrusu novým zvu-
kem. Vynikající francouzský trumpetista, často srovnávaný s Mile-
sem Davisem, na mimořádném klubovém koncertu v rokokovém
sále hotelu Rezidence v Nových Hradech. Koncert volně k sezení a
stání. Vstupné: 950 Kč, předprodej vstupenek: https://www.cbsys-
tem.cz/cs/akce/7330-erik-truffaz-quartet
Pořádá: Jihočeský jazzový festival, www.sbjf.cz

· 26. 3. 2020, 18.30 hod. (vždy poslední čtvrtek v měsíci)
Klub náročného diváka v Jazz baru
Přijďte si užít filmové čtvrtky u skleničky dobrého vína
Filmy dle výběru členů klubu.

· 28. 3. 2020 - Zámecká degustace ve Wellness Hotelu Rezidence
Možnost ochutnat speciality prvotřídního šéfkuchaře (ve formě
5chodového menu), spojené s degustací vín z vinařství Proidl (Krem-
stal) za účasti pana Patricka Proidla, ve spolupráci s jednou z nejlep-
ších jihočeských restaurací Plzeňka – Kozlovna (p. Martin Schleiss).
Omezený počet míst, rezervace na uvedeném e-mailu.

Další informace: Wellness Hotel Rezidence, nám. Republiky 1, N. Hrady,
e-mail: nedvedova@rezidencenh.cz, www.rezidencenh.cz

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
na tradiční příjemné posezení u příležitosti

MEZINÁRODNÍHO
DNE ŽEN

v neděli 8. března 2020 od 14.00 h
do sálu v Kulturně-spolkovém domě Nové Hrady

Hudba, občerstvení a kulturní program zajištěn

Zvou pořadatelé
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Nové obrazy
na novohradských stěnách

Milí čtenáři zpravodaje, pokud jste v únoru navštívili městskou kni-
hovnu, komunitní centrum, radnici, kulturně-spolkový dům či školu,
asi jste nepřehlédli nové obrazy, které tam visely na stěnách. Jsou to
obrazy z loňského letního malířského sympozia „NH740“, které jsme
pořádali k příležitosti 740 let od první písemné zmínky o Nových Hra-
dech. Podrobně jsme informovali v loňských NZ.

Nyní tedy už většina obrazů našla svá nová místa k vystavení a vy je
tak můžete vidět znovu a zároveň vnímat novou atmosféru jednotlivých
prostor. Na chodbě knihovny můžete například vidět všech pět obrazů
od Evy Vlasákové, která do svých prací promítla příběhy z naší histo-
rie, podobně jako slovenský malíř Robert Němeček. Na radnici na
chodbě můžete vidět obraz od Karla Práška, jenž symbolizuje naše
vnitřní město z ptačí perspektivy, nebo obraz s hravým pohledem na
roh novohradského náměstí od Václava Benedikta. Při návštěvě kance-
láře starosty určitě nepřehlédnete obraz od Wolfganga Horwatha, který
obsahuje symbol našeho města – hrad i text – jako tu první písemnou
zmínku. Motiv tohoto obrazu posloužil i pro plakát na loňské Slavnosti
města. Pokud navštívíte 1. stupeň ZŠ, tak vedle dveří do sborovny vás
může zaujmout obraz od Lucka Michela, který si z výstavy vybrali
páťáci. Setkání s dalšími obrazy a jejich objev už nechám na vás.

Věřím a přeji si, aby nové obrazy ve vás vzbuzovaly příjemné či zví-
davé pocity, a abyste tato výtvarná dílka přijali za svá, novohradská.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady
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Novohradské muzeum

Jaké byly Hrady kdysi?
Domy, o kterých pojednává dnešní článek, si nejspíš pamatuje řada

z vás. Ti, kdo se narodili před rokem 1980 a dětství prožili na Hradech,
chodili kolem nich často. Dům č. p. 7 byl postaven v roce 1619 na rohu
dnešní Hradební a Navrátilovy ulice. Jeho starý název zněl „Beim Fär-
berweber“, tedy „U barvířů-tkalců“ podle rodiny Kriegrů, kteří byli
barvíři a tkalci a dům vlastnili v 18. století. Později tam žili řezníci Ada-
metzovi a po nich židovský kupec Schneider a jeho rodina. Dům č. p. 8
byl postaven roku 1620 jako dřevěný a přestavěn byl roku 1830. Nesl
starý název „Lorenz Böck“ – Lorenz pekař – podle majitele z první tře-
tiny 18. století. I další majitelé byli pekaři a později zedníci. Pamětníci
dům znali jako „Dvořákovec“, pan Václav Dvořák byl rychtářem míst-
ních baráčníků. Vedle Dvořákovce stál dům č. p. 153, kterému se říkalo
„Beranovec“. Před ním bývala kašna, kterou také mnozí ještě pamatují.
Všechny tyto domy byly zbořeny v roce 1986, na jejich místě dnes stojí
dům č. p. 377.

Na přiložené fotografii
je vpravo dům č. p. 8 a
vlevo č. p. 153. Několik
dalších snímků si můžete
prohlédnout na faceboo-
kové stránce Novohrad-
ského muzea. Nejsou to
bohužel záběry kvalitní;
přestože zmiňované domy
byly demolovány poměr-
ně nedávno, v muzeu je-
jich fotografie nemáme. Ale je možné, že nějaké staré snímky těchto
nebo i jiných zmizelých staveb z Nových Hradů máte doma. Pokud je to
tak, prosím přineste je do muzea a poskytněte je k okopírování. Origi-
nály vám zůstanou, ale současně budou kopie uchovány v muzeu pro
budoucnost.

J. Šáchová, Novohradské muzeum
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Komunitní centrum
Nové Hrady

Nabízí bezplatné poradenské služby
dle rozpisu pravidelných aktivit, volnoča-
sové kroužky pro děti i dospělé, poraden-
ství o sociálních službách každý pracovní
den od 8–16 hodin.

Najdete nás v Hradební ulici 244, v bu-
dově bývalých Jeslí, v levém vchodu Ko-
munitního Klubu.

Veškeré informace získáte na tel. čísle
744 766 676 (Lucie Sovová), na e-mailu:
kcnovehrady@gmail.com, aktuální akce
na Fb stránce Komunitko Nové Hrady.

Zahradnická dílna
21.3.2020 od 14.00 hodin v Komunitním centru

Představení zahradnických
trendů + diskuze
s profesionálním zahradníkem.

Součástí dílny bude představení
Komunitní zahrady, seznámení
se s prostorem ke sdíleným
záhonkům a možnosti společného
pěstování a komunitní péče
o zahradu.
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Informace z knihovny
¡ Dne 6. února se opět uskutečnilo setkání a posezení čtenářů naší knihovny. Takováto set-

kání se budou uskutečňovat každý první čtvrtek v měsíci v odpoledních hodinách.
Příští setkání bude 5. března v 17 hodin v čítárně knihovny. Zveme všechny, kteří mají rádi
knihy a čtení.

¡ O jarních prázdninách přijel opět do knihovny náš lektor Radek na dětské papírové mode-
laření, takže kdo přišel, měl o zábavu postaráno.

¡ Koncem února knihovnu navštívili „páťáci“ s p. učitelkou Tomáškovou a povídali jsme si
o starých řemeslech podle knihy od Kláry Smolíkové, takže už poznáme rozdíl mezi do-
škem, šindelem, prejzem a břidlicí, víme, že kovář také trhal zuby a léčil zvířata, jak to cho-
dilo ve mlýně…

¡ Do dětské výtvarné soutěže „Lesy a příroda kolem nás“ se letos opět zapojila pouze naše
mateřská škola. Návštěvníci knihovny mohou přijít ohodnotit (obodovat) ty krásné obrázky
dětí na téma les a příroda a pomoci tím vybrat tři nejzdařilejší do krajského finále v Č. Budě-
jovicích.

¡ Přednáška o bylinkách. Zveme Vás do čítárny městské knihovny na bylinkový seminář
s bylinkářkou Radmilou Malinovskou, který se bude konat v úterý 31. března 2020.

D. Císařová, Městská knihovna N. Hrady

Městská knihovna v Nových Hradech

Vás zve na přednášku

fotografa Petra Horálka

Sedm perel

astronomie
(Přednáška, beseda a autogramiáda)

v Kulturně-spolkovém domě

středa 25.03.2020
od 18.00 do 20.00 hod.

Petr Horálek

Popularizátor astronomie, fotograf, cestova-
tel, spisovatel

Sedm perel astronomie

Mimořádné nebeské úkazy jsou pro laika tím
nejvděčnějším pojítkem s astronomií. Přesto
právě tyto jevy mohou mnohdy poskytnout
víc než jen potěchu pro oči. Ačkoliv některé
z nich můžeme mimořádně přesně předpově-
dět, je každý z nich studnou nových a i na
dnešní technicky pokročilou dobu fascinují-
cích objevů. Na obloze je takových 7 perel
astronomie, které by měl každý pozemšťan
aspoň jednou zažít, než zemře. Jak pozorovat
(a nepřijít) o nebeské úkazy století? Proč se
vyplatí cestovat i půlku světa kvůli prchlivé-
mu okamžiku při pohledu do nebe? A hlavně
– jaké vzácné úkazy nás teprve čekají?

Další informace a seznam plánovaných
přednášek a knížkách Nebeské Symfonie, Ta-
jemná zatmění a Dobytí jižního hvězdnatého
ráje naleznete na www.astronom.cz/horalek.

Okénko do knihovny
Pandořina skříňka / Robert Ludlum

9. prosince 1939 vyjíždí za hluboké noci ze starobylého kláštera
v horách nedaleko Soluně pět nákladních automobilů a míří k nádra-
ží. Přísný mnišský řád se podle pečlivě připraveného plánu zoufale
pokouší dopravit kovovou schránku s dokumenty, které zůstaly
stovky let utajeny před zraky světa, do bezpečného úkrytu v ital-
ských Alpách, kde ji svěří do ochrany bohaté a vlivné rodiny.

Monte Simone / Jakub Flor

Přežil hrdinně válečné boje na frontě v Itálii, osud mu ale připravil
krutou ránu v šumavských lesích Po vzpomínkách z hlubokých lesů
na Domažlicku napsal Jack Flor autobiografický román (jméno
hlavního hrdiny změnil na Čížka). První světová válka ovlivnila ži-
voty lidí v celé Evropě.
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Natálie a David Machovi na GP v Bratislavě

Tomáš Hermann vybojoval na Grand Prix
v karate v Bratislavě bronz

Oddíl kuželek TJ Nové Hrady informuje
Ve druhém čísle Novohradského zpravo-

daje jsme psali o úspěchu našich hráčů na
okresních přeborech jednotlivců v kuželkář-
ském sportu.

Nyní vás chceme informovat o pokračování
na krajské úrovni, kterého se naši hráči zúčast-
nili.

Nejlépe si vedli starší žáci na kuželně v Blat-
né. 1. místo vybojoval Jan Koriťák, 3. místo
Adam Hanousek, 5. místo Tomáš Balko a
12. místo Pavel Fritz. Vítěz krajské soutěže
Jan Koriťák nás bude reprezentovat na mis-
trovství České republiky, které se bude konat
18. – 19. 4. 2020 na kuželně v Aši.

Velmi dobře si vedly i naše juniorky na
Fezku Strakonice, kde se na 1. místě umístila
Stanislava Betuštiaková a na 6. místě Natálie
Betuštiaková. I v této kategorii nás naše hráč-
ka bude reprezentovat na mistrovství republi-
ky 25. - 26. 4. 2020 na kuželně v Přelouči.

Na dobré výsledky navázala v kategorii
žen naše hráčka Stanislava Hladká, která vybo-
jovala 5. místo. Od postupu na mistrovství re-
publiky ji dělily pouhé 3 kuželky. Na 16. místě
skončila Tereza Kříhová.

Méně se dařilo našim mužům a seniorům.
Nejlépe se v kategorii mužů umístil Michal
Kanděra, který skončil na 14. místě, Jiří Jelí-
nek skončil 26. Na stejném místě se umístil
v seniorech Štěpán Rehák. Junior Vojtěch
Kříha vybojoval 7. místo.

Všem našim hráčům děkujeme za repre-
zentaci TJ Sokol Nové Hrady.

Rádi bychom informovali občany No-
vých Hradů, že termín Memoriálu Josefa
Machutky se přesouvá z 25. – 26. 4. 2020 na
15. – 16. 5. 2020 z důvodu účasti hráčů na
mistrovství republiky.

Stanislav Sladký, Starosta TJ Sokol NH

15, 15, 10
Tak!...15 starších žáků vede Martin Sil-

mbrod a Pavel Hofer, dále 15 mladších
žáků vede Míra Tuscher a Michal Weger a
10 žáků – přípravky vede Ríša Tuscher a
Tomáš Dorotovič.

To je skvělé!... Před šesti lety jsem zde
psal, že to přece nejde bez žáků. Byl by to ko-
nec fotbalu na Hradech. Naštěstí se ozval
„zachránce“, a to byl Martin Silmbrod! Se-
hnal asi 15 žáků, tehdy ještě hodně mladých,
ale on je zaujal. Na ruku mu šli i rodiče žáků
a tu pohádku již znáte. Martin trénuje společ-
ně s Pavlem Hofrem jeho původní svěřence
do dnešní doby a stále ho to baví!

Dohromady to dělá 40 žáků. Já tolik
žáků nepamatuji. To je prostě senzační.
Světový sport č. 1 „dělá“ u nás na Hradech
40 žáků! A mužů na soupisce je také dost.

Bývalí zakladatelé, trenéři a další či-
novníci fotbalu by měli radost jako teď já.
Některé bych chtěl zmínit. Jsou to např. pá-
nové Novák, Jelínek, Dvořák, Wágner,
Steinecker, Jelínek ml., Hamerník a další,
kteří tvořili dějiny fotbalu na Nových Hra-
dech. Bohužel už nejsou mezi námi.

Myslím si, že fotbal na Hradech se zlep-
ší a i diváků přijde víc. Přece jsme fotbalo-
vá rodina, která drží pospolu, vždyť fotbal
spojuje lidi nejen třeba na Hradech, ale i na
celém světě! Miroslav Hruška

„Proč milujeme fotbal?...protože tam na
hřišti jsme všichni stejní.“

Grand Prix Slovakia, Bratislava 2020 v karate
Tomáš Hermann vybojoval bronz v kumite + 84 kg

Ve dnech 22.- 23. 3. 2020 se v Bratislavě
uskutečnil Evropský pohár v karate Grand
Prix Slovakia 2020. Mezinárodního šampio-
nátu se účastnilo 1689 závodníků z 221 klubů
a škol karate z 32 zemí z celého světa.

Turnaje se zúčastnily reprezentační týmy
jednotlivých států, aby si vyzkoušely své zá-
vodníky před evropskými a světovými šam-
pionáty. Úroveň soutěže rovněž zvýšila i
přítomnost řady rozhodčích s mezinárodní
licencí World karate federation.

V dopoledních hodinách proběhla soutěž
kata a kata týmů, po této disciplíně byl slav-
nostní ceremoniál a zahájení soutěže. V odpo-
ledních hodinách se naplno rozhořely boje
sportovního zápasu dvojic – kumite. V kate-
gorii dorostenky +54 kg nastoupilo padesát
pět soutěžících. Naše závodnice Natálie Ma-
chová nepostoupila z prvního kola, i když pol-
skou reprezentantku „honila po tatami“, ale
neskórovala a tak zápas skončil nerozhodně.
Na řadu přišlo dle pravidel WKF tzv. „Hantei“
- rozhodnutí rozhodčích bylo 2:3 pro soupeř-
ku. David Macho bojoval hned ve dvou kate-
goriích kumite žáci U 12 a U 14, - 41 kg. Ve
své kategorii starší žáci U12 - 41 kg, měl ne-
uvěřitelných sedmdesát čtyři soupeřů. David
postupně tři soupeře porazil, ale prohrál zápas

o postup do semifinále. I tak je jeho 11. bodova-
né místo veliký úspěch na mezinárodním poli.
V kategorii žáci U14 - 41 kg bylo padesát dva
účastníků, David byl z předchozích soubojů
značně unaven a šel si „jen“ vyzkoušet zápasy
se staršími soupeři.

V kategorii muži +84 kg zápasil také trenér
mládeže našeho oddílu Tomáš Hermann, kte-
rému se podařilo překonat polského soupeře
2:0, dále pak rakouského reprezentanta 8:0,
v semifinálovém souboji ale podlehl slovenské-
mu závodníkovi 0:3. Vítězstvím nad závodní-
kem, který se nominoval do finále postoupil
Tomáš do tzv. repasáže, ve které se střetnou
všichni závodníci, kteří prohráli s finalisty
z obou stran rozpisu. V souboji o třetí medai-
lovou pozici Tomáš zvítězil nad reprezen-
tantem Ukrajiny 7:0 a získal pro Českou
republiku bronzovou medaili šampionátu.
Nyní se Tomáš intenzivně připravuje na svě-
tovou nominační soutěž, která se bude konat
v měsíci květnu v Paříži a vítězové jednotli-
vých kategorií mají přímý postup na Olym-
pijské hry v Tokiu 2020.

Děkuji našim závodníkům za vzornou re-
prezentaci oddílu, města a České republiky na
mezinárodním turnaji.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Informace z www.kraj-jihocesky.cz:

KORONAVIRUS – preventivní informace
Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační telefonní

linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včet-
ně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v případě,
že máte důvodné podezření na nákazu.

Na www.kraj-jihocesky.cz naleznete i informace Nemocnice České Budějovice, které
vám jednoduchou formou sdělí jak se chovat když: BYL jsem v oblasti nového koronaviru
a MÁM projevy respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost).
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Prodej

slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky

typu Tetra hnědá, Dominant všechny
barvy, slepičky Green Shell - typu

Araukana a Dark Shell - typu Maranska.
Stáří 15–19 týdnů,

cena 169–219 Kč/ ks.

Prodej:  10. 3. 2020,
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.czPřipravte se na změnu televizního vysílání!
Přestavby TV antén pro bytové domy /STA/ a rodinné domy

pro příjem nového digitálního formátu DVBT2.
Dodání a instalace setboxů a televizorů s normou DVBT2.

uw Libor Vondrášek    |    tel. 602 314 046 vt

¡ Hledáme paní na hlídání dvouletého dítěte
v Nových Hradech. Tel.: 737 902 431

¡ Koupím garáž v N. Hradech.
Tel.: 721 128 317

řádková inzerce

Cvičební seminář
s Doc. Ing. Helenou Kratochvílovou a Květou Kabátovou

4. a 5. dubna 2020 v Nových Hradech
Program semináře:

Sobota:
8:45 – 9:00 prezentace
9:00 – 11:00 rozcvička, cvičení – asány

11:15 – 11:45 oční jóga
12:00 oběd
14:00 – 15:15 vliv myšlenek a přenosu

informací na naše zdraví
15.30 – 17:00 cvičení – jóga
17:15  - 19:00 léčba a diagnostika

orientální metodou Su Jok
Neděle:
8:00 – 9:00 cvičení
9:15 – 9:45 oční jóga

10:00 závěr

Místo konání:
Nové Hrady, tělocvična ZŠ Nové Hrady
v Komenského ulici. Teoretická část pro-
běhne v učebně školy.

Vezmi s sebou:
úbor a obuv pro cvičení v tělocvičně, psací
potřeny (+ brýle na čtení), ručník, karimat-
ku, hrníček, sváču.

Účastnický poplatek:
200 Kč, platba při podání přihlášky

Informace a závazné přihlášky:
Zdeňka Vaněčková tel.:723 219 387

Akce se uskutečňuje pod záštitou
Města Nové Hrady
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