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Vážení spoluobčané,
s ohledem na vyhlášený nouzový stav a všeobecnou karanténu logicky nemůže být tento text

klasickým úvodníkem. Naše společnost čelí nečekanému nepříteli jménem koronavirus. Je jas-
né, že se nejedná o obyčejnou chřipku, která s nástupem teplejších měsíců pomine. Zatím nemá-
me žádný jasně účinkující lék či postup, kterým bychom této nemoci mohli čelit. Žádný stát
zatím nemůže s definitivní platností nabídnout stoprocentní řešení, jak této pandemii čelit a
porazit ji.

Naše vláda jde cestou relativně tvrdých opatření a my musíme doufat, že díky nim dokážeme
nějakým způsobem zmírnit následky, a především co nejvíce minimalizovat škody na lidských
životech. Neměli bychom ale jen doufat a čekat. Každý z nás by se měl a může nějakou formou
snažit napomoci tomu, aby se nemoc co nejméně šířila a ubližovala.

I my ve vedení města jsme se od začátku aktivně snažili reagovat na nastalou situaci. Zajistili
jsme v prvním týdnu ochranné roušky (díky enormnímu úsilí zaměstnanců firem ŠIPRO Jan So-
chor z Horní Stropnice a DOPPLER z T. Svin + díky štědrému daru od našeho kamaráda Richar-
da Štengla), za pomoci novohradských a údolských hasičů nastavili podmínky pro pomoc
seniorům s nákupy potravin, hygienických potřeb i léků a neustále hledáme cestu k zajištění
dezinfekčních roztoků a dalších ochranných prostředků.

Jsem velmi rád, že ve snaze o zajištění roušek a další pomoci jsme v našem úsilí nezůstali
sami. Jsem hrdý na to, kolik našich občanů se zapojilo do šití roušek a jejich distribuce
těm, kteří je potřebovali. Všem, kteří takto přidali ruce k dílu, bych chtěl opravdu od
srdce poděkovat!

Oslava 20. výročí novohradské dětské masopustní koledy.            K. J.

Poděkování těm „masopustním ženám“, které se o několikaletou tradi-
ci novohradské dětské koledy starají.                                             K. J.

S takovými superhrdinkami se dá zvládnout na Hradech spoustu věcí.
Více se dočtete v podrobné zprávě ŠD uvnitř čísla.                       K. J.

Školková masopustní koleda v plné kráse před vystoupením v Hotelu Máj.
K. J.

Tak takovou nadílku čistících produktů vyhrá-
la naše školka! A v pravý čas! Zprávičky ze
školky vám prozradí víc.                          K. J.Mgr. Vladimír Hokr, pokračování na str. 10
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Zápis z 41. schůze městské rady
ze dne 17.02.2020

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení ze 40. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 40. jednání rady města.

� 2. Žádost o odprodej pozemku – E.ON
Distribuce, a.s.
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti E.ON Distribuce a.s, České Budějovi-
ce o odprodej části pozemků parc. č. 657/4 a
č. 1476/1 v k.ú. Údolí u Nových Hradů a po-
stupuje žádost k projednání Osadnímu vý-
boru Údolí.
(Rada obdržela od společnosti E.ON Distri-
buce, a.s. České Budějovice žádost o prodej
pozemků parc. č. 657/4 a č. 1476/1 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů. Žadatel by rád na
jednom z těchto pozemků vybudoval novou
kioskovou trafostanici, po dohodě při míst-
ním šetření bude o navržených variantách
jednáno na osadním výboru.)

� 3. Žádost o prodej pozemku – J. Macho
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc. č. 824/1 v k.ú. Nové Hrady o vý-
měře 9 317 m2, dle návrhové studie ZTV
Pod Vodojemem a pověřuje tajemnici MěÚ
Nové Hrady zveřejněním na úřední desce
města.
(Rada obdržela žádost od Jana Macha,
Nové Hrady o prodej pozemků v lokalitě
u vodojemu.)

� 4. Změna nájemce – manželé Kovářovi
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. 5
o výměře 137 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 manželů Kovářových,
Nové Hrady žádost o změnu nájemce k za-
hrádce č. 5 v k.ú. Nové Hrady.)

� 5. Smlouva o nájmu prostor – Národní
památkový ústav
Rada města schvaluje smlouvu o nájmu
prostor ke sňatečným a obdobným obřadům
s Národním památkovým ústavem, státní
příspěvkovou organizací, Praha a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od NPÚ, Státní hrad Nové
Hrady návrh smlouvy o nájmu prostor ke
sňatečným a obdobným obřadům.)

� 6. Místní šetření – Osadní výbor Byňov,
Jakule, Štiptoň
Rada města bere na vědomí úřední záznam
Osadního výboru Byňov, Jakule a Štiptoň a
pověřuje starostu zajištěním cenové nabíd-
ky a realizace akce.
(Rada obdržela od Osadního výboru By-
ňov, Jakule a Štiptoň úřední záznam z míst-
ního šetření k žádosti Ing. Ivany Prokešové
o zpevnění části místní účelové komunika-
ce v k.ú. Štiptoň s tím, že souhlasí s opravou
cesty k Ing. Prokešové a jejím protažení k
panu Roškovi.)

� 7. Nákup zahradního traktoru – TSM
Nových Hradů
Rada města souhlasí s nákupem zahradního
traktoru Technickými službami města No-
vých Hradů.
(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů žádost o povo-
lení nákupu zahradního traktoru.)

� 8. Žádost o finanční podporu – Hospic
sv. Jana N. Neumanna Prachatice
Rada města bere na vědomí žádost Hospicu
sv. Jana Neumanna, o.p.s. Prachatice o fi-
nanční podporu na rok 2020 a postupuje žá-
dost finanční a sociální komisi.
(Rada obdržela od Hospicu sv. Jana Ne-
umanna, o.p.s. Prachatice žádost o finanční
podporu na rok 2020.)

� 9. Zařazení území obce do územní
působnosti MAS Sdružení Růže
Rada města souhlasí se zařazením města do
územní působnosti MAS Sdružení Růže
a postupuje návrh ke schválení zastupitel-
stvu města.
(Rada obdržela od MAS Sdružení Růže žá-
dost o projednání souhlasu se zařazením
města do územní působnosti MAS.)

� 10. Vyúčtování lékařské pohotovostní
služby za II. pololetí 2019
Rada města bere na vědomí a souhlasí s vyúč-
továním lékařské pohotovostní služby v Trho-
vých Svinech za II. pololetí roku 2019.
(Rada obdržela od Zdravotního zařízení
polikliniky města Trhové Sviny vyúčto-
vání lékařské pohotovostní služby v Tr-
hových Svinech za období 01.07.2019 -
31.12.2019.)

� 11. Dodatek č. 3 ke smlouvě –
FCC České Budějovice
Rada města schvaluje dodatek č. 3 ke
Smlouvě o provozování, odstranění a pře-
pravě odpadu ze sběrového dvora Nové
Hrady se společností FCC České Budějovi-
ce, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem do-
datku.
(Rada obdržela od společnosti FCC České
Budějovice, s.r.o. České Budějovice doda-
tek č. 3 ke smlouvě o provozování, odstra-
nění a přepravě odpadu ze sběrového dvora
Nové Hrady.)

� 12. Svoz odpadu – náklady na provoz
Rada města bere na vědomí vyúčtování ná-
kladů za provoz systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních a tříděných odpadů,
včetně nákladů na provoz sběrného dvora
za rok 2019.
(Rada obdržela od Odboru životního pros-
třední MěÚ Nové Hrady vyúčtování nákla-
dů za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních a tříděných odpadů,
včetně nákladů na provoz sběrného dvora
za rok 2019.)

� 13. Program MPR MPZ
Rada města bere na vědomí informaci
o státní finanční podpoře v Programu MPR
MPZ a pověřuje Investiční a majetkový od-
bor MěÚ Nové Hrady přípravou podkladů
pro realizaci.
(Rada obdržela od Ministerstva kultury ČR
rozpis státní finanční podpory v Programu
regenerace městských památkových re-
zervací a městských památkových zón
na rok 2020. Výše podpory pro město je
1.135.000 Kč.)

� 14. Přezkum hospodaření 2019
Rada města bere na vědomí Zprávu o vý-
sledku přezkoumání hospodaření města N.
Hrady za rok 2019.
(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje Zprávu o výsledku přezkoumá-
ní hospodaření za rok 2019 s tím, že nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.)

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

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

� 17. Příkazní smlouva  –
"Modernizace kuchyně Hotelu Máj"
Rada města schvaluje příkazní smlouvu se
STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o. Čes-
ké Budějovice pro zajištění uspořádání zadá-
vacího řízení na akci: Modernizace kuchyně
hotelu Máj v Nových Hradech č. parc. 470,
k.ú. Nové Hrady a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY,
spol. s r.o. České Budějovice návrh příkazní
smlouvy pro zajištění uspořádání zadávací-
ho řízení na akci: Modernizace kuchyně ho-
telu Máj v Nových Hradech parc. č. 470,
k.ú. Nové Hrady.)

� 18. Bezúplatný převod – Povodí Vltavy,
státní podnik (po zveřejnění)
Rada města souhlasí s bezúplatným převo-
dem pozemků v k.ú. Vyšné pro Povodí Vl-
tava, s.p. a postupuje návrh ke schválení
zastupitelstvu města.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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(Po zveřejnění záměru převést nemovité
věci, rada opětovně projednala žádost Povo-
dí Vltavy, státní podnik na bezúplatný pře-
vod pozemků v k.ú. Vyšné.)

� 19. Prodloužení nájemní smlouvy –
Ferenčíková (po zveřejnění)
Rada města schvaluje pronájem pozemku
parc. č. st. 249, jehož součástí je stavba čp.
110 k.ú. Byňov, nebytové prostory o výmě-
ře 180 m2 Jiřině Ferenčíkové, Nové Hrady
za částku 16.867Kč/rok, na dobu pěti let
s tříměsíční výpovědní lhůtou a pověřuje
starostu podpisem dodatku.
(Po zveřejnění záměru pronájmu rada opě-
tovně projednala žádost paní Ferenčíkové a
souhlasila s podmínkami pronájmu na ob-
dobí 5 let.)

� 20. Přidělení bytu v DPS – Vlasta
Koudelková
Rada města schvaluje na základě doporuče-
ní sociální komise s přidělením bytu č. 9
v DPS Nové Hrady paní Vlastě Koudelko-
vé, České Budějovice.
(Rada obdržela zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 25.11.2019, kde bylo projed-
náváno přidělení bytu č. 9 v DPS Nové
Hrady. Komise doporučuje přidělení bytu
paní Vlastě Koudelkové, České Budějovi-
ce. Předmětný byt byl rekonstruován a nyní
je připravený k využití.)

� 21. Pronájem pozemků – Ing. Baldík
(po zveřejnění)
Rada města schvaluje pronájem pozemků
Ing. R. Baldíkovi. Pozemky parc. č. 2200
o výměře 631 m2 a parc. č. 2206 o výměře
1 340 m2 vše v k.ú. Vyšné, na dobu určitou
pěti let, za částku 2 Kč/m2/rok a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Na základě předchozí žádosti opakovaně
projednala rada města žádost Ing. Rudolfa
Baldíka, Žofina Huť 13, žádost o pronájem
obecních pozemků parc.č. 2200 o výměře
631 m2 a parc. č. 2206 o výměře 1340 m2 vše
v k.ú. Vyšné, za účelem zemědělské a cho-
vatelské činnosti.)

� 22. Stanovení odměny – ředitel ZŠ N.H.
Rada města bere návrh stanovení výše od-
měny na vědomí a pověřuje starostu a mís-
tostarostu jednáním na Krajském úřadu,
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ve
věci schvalování a vyplácení odměn ředite-
lům škol jako příspěvkových organizací.
(Rada obdržela doplněný návrh na stanove-
ní výše odměny ředitele školy na základě
navýšení prostředků na platy z listopadu
2019.)

� 23. Veřejná zakázka – Modernizace
varny Hotelu Máj v Nových Hradech
Rada města schvaluje dodavatele veřejné
zakázky: Modernizace varny Hotelu Máj

v Nových Hradech, společnost STAVEBNA
Václav Nejedlý s.r.o. a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

(Rada obdržela odborný posudek a proto-
kol z jednání hodnotící komise k veřejné
zakázce: Modernizace varny Hotelu Máj
v Nových Hradech. Komise hodnotila
3 nabídky, nejnižší nabídku podala společ-
nost STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o., ve
výši 466.361,57 Kč bez DPH.)

� 24. Rozpočtové opatření č. 2/2020
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 2/2020.

(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 2/2020.)

Zápis ze 42. schůze městské rady
ze dne 19.02.2020

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta
Miroslav Vrchota, člen rady
Ing. Eva Ševčíková, člen rady
s hlasem poradním:
Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 41. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 41. jednání rady města.

� 2. Zadávací řízení (stavební práce) –
"Modernizace kuchyně Hotelu Máj
v Nových Hradech č.parc. 470,
k.ú Nové Hrady"
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci k veřejné zakázce: Modernizace kuchyně
Hotelu Máj v Nových Hradech č.parc. 470,
k.ú Nové Hrady.

(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací do-
kumentace k veřejné zakázce: Modernizace
kuchyně Hotelu Máj v Nových Hradech
č.parc. 470, k.ú Nové Hrady.)

� 3. Jmenování komise pro posouzení
a hodnocení nabídek – Modernizace
kuchyně Hotelu Máj v Nových Hradech
č.parc. 470, k.ú Nové Hrady
Rada města jmenuje komisi pro posouzení a
hodnocení nabídek na akci: Modernizace
kuchyně Hotelu Máj v Nových Hradech
č. parc. 470, k.ú Nové Hrady ve složení:
Ing. Pavel Hamberger, Jaroslav Faktor a
Ing. Pavla Vaněčková a náhradníci: Bc. Ro-
man Schmidt, Miroslav Šlenc a Josef Sýko-
ra.

(Rada obdržela návrh na jmenování komise
pro posouzení a hodnocení nabídek k veřej-
né zakázce: Modernizace kuchyně Hotelu
Máj v Nových Hradech č.parc. 470, k.ú
Nové Hrady.)

Zápis ze 43. schůze městské rady
ze dne 24.02.2020

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení ze 42. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 42. jednání rady města.

� 2. Řešení situace – praktický lékař pro
děti a dorost
Rada města bere na vědomí informaci sta-
rosty města o jednáních ve věci zajištění
praktického lékaře pro děti a dorost a pově-
řila jej dalším jednáním v této věci.
(Starosta města informoval radu města o jed-
náních ve věci zajištění lékaře pro děti a dorost.
Na základě sdělení MUDr. J. Biedermanno-
vé o ukončení lékařské praxe byla prověřena
možnost zajištění navazující lékařské péče.
Starosta města informoval o jednání s paní
MUDr. Šebestovou ze Suchdola nad Lužni-
cí, která je ochotna převzít pacienty. Záro-
veň informoval radu o způsobu, kterým je
vypisováno výběrové řízení k obsazení po-
zice praktického lékaře pro děti a dorost.
Zájemcům o provozování lékařské praxe
bude nabídnuto několik variant v objektech
města, které jsou vhodné k využití jako or-
dinace.)

� 3. Výběrové řízení – MěÚ Nové Hrady,
Stavební úřad
Rada města schvaluje vyhlášení výběro-
vých řízení na pozici Referent stavebního
úřadu MěÚ Nové Hrady a Asistent staveb-
ního úřadu MěÚ Nové Hrady dle návrhu a
pověřuje starostu vyhlášením výběrových
řízení.
(Starosta města informoval radu města o nut-
nosti vypsání výběrového řízení pro zajiště-
ní chodu Stavebního úřadu MěÚ Nové
Hrady, kde bude po jmenování nového ta-
jemníka Ing. Schussera neobsazena jedna
pracovní pozice. Prioritou je obsazení pozi-
ce samostatného referenta stavebního úřa-
du. Tato pozice bude obsazena jako náhrada
za Ing. F. Vaněčka, který byl uvolněn pro
výkon funkce místostarosty obce H. Strop-
nice a má právo po ukončení výkonu této či
jiné uvolněné funkce vrátit se na tuto pozici.
Pokud by nebyla obsazena tato pozice, bude
situace řešena formou pozice asistenta sta-
vebního úřadu, který by zajišťoval adminis-
trativní úkony pro vedoucího stavebního
úřadu. Rada souhlasila se souběžným vy-
hlášením dvou výběrových řízení s tím, že
na základě provedených výběrových řízení
dojde k obsazení pouze jednoho z vyhlašo-
vaných pracovních míst.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 5

pokračování ze str. 3
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� 4. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ve věci
realizace díla "Rekonstrukce zázemí
pro účinkující ve víceúčelovém sálu
hotelu Máj"
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 Smlou-
vy o dílo "Rekonstrukce zázemí pro účinku-
jící ve víceúčelovém sálu hotelu Máj" a
pověřuje starostu jeho podpisem.
(Rada projednala dodatek č. 1 Smlouvy
o dílo uzavřené mezi objednatelem: Město
Nové Hrady a zhotovitelem: STAVEBNA
Václav Nejedlý s.r.o., ve věci realizace díla
"Rekonstrukce zázemí pro účinkující ve ví-
ceúčelovém sálu hotelu Máj". Na základě
položkového rozpočtu, který je součástí Do-
datku č. 1 Smlouvy o dílo, byly vyčísleny a
odsouhlaseny vícepráce na stavbu v částce
91.718,27 Kč bez DPH.)

Zápis ze 44. schůze městské rady
ze dne 04.03.2020

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení ze 43. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 43. jednání rady města.

� 2. Koupě pozemku – Haumer
Rada města bere na vědomí žádost o odpro-
dej části pozemku parc č. KN 2315, k.ú. Vy-
šné a pověřuje Osadní výbor Nakolice -
Vyšné - Obora dalším projednáním.
(Rada obdržela od pana Milana Haumera
žádost na odprodej části pozemku parc.č.
KN 2315, k.ú. Vyšné.)

� 3. Koupě pozemků – PF Potraviny s.r.o.
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti PF Potraviny s.r.o. o prodeji části po-
zemku parc. č. KN 297/2, části pozemku
parc.č. KN 297/17 a části pozemku parc. č.
KN 296 a zřízení věcného břemena k části
pozemku parc.č. KN 297/2, vše v k.ú. Nové
Hrady a pověřuje starostu a místostarostu
dalším jednáním ve věci komplexního řeše-
ní přilehlých ploch jako celku.
(Rada obdržela žádost od společnosti PF
Potraviny s.r.o na zřízení věcného břemene
na pozemku parc.č. KN 297/2 a odkup čás-
tí pozemků parc.č. KN 297/17, KN 297/17
a KN 296 za účelem rozšíření prodejny
potravin Flop Top a zřízení 3 parkovacích
stání.)

� 4. Prodej pozemku – Děkan
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 132/6 (dle GP vznikl oddělením od
parc. č. 132/2) o výměře 76 m2 v k.ú. Nové
Hrady, panu Jindřichu Děkanovi za cenu
100 Kč/m2 a postupuje schválení prodeje
k projednání na jednání zastupitelstva
města.
(Rada města na základě předchozího zveřej-
nění záměru prodeje opakovaně projednala
žádost pana Jindřicha Děkana, který má zá-
jem koupit pozemek parc. č. 132/6 (dle GP
vznikl oddělením od parc. č. 132/2) o výmě-
ře 76 m2.)

� 5. Pronájem – hotel Máj
Rada města bere na vědomí výsledek výbě-
rového řízení k záměru pronajmout Poze-
mek parc. č. st. 470, jehož součástí je stavba
čp. 295, část objektu - ubytovací a restau-
rační zařízení a pověřuje místostarostu Mgr.
M. Jarolímka přípravou podmínek pro nové
zveřejnění záměru.
(Starosta města informoval radu města
o provedeném výběrovém řízení k záměru
pronajmout pozemek parc. č. st. 470, jehož
součástí je stavba čp. 295, část objektu -
ubytovací a restaurační zařízení. Ve stano-
vené lhůtě nebyla podána žádná nabídka,
proto je nutno výběrové řízení vyhlásit opa-
kovaně. Rada města diskutovala možnou
úpravu podmínek výběrového řízení, zá-
roveň bylo rozhodnuto, že projednání
případné změny podmínek bude řešeno
ve spolupráci s finančním výborem a ko-
misí pro kulturu, podnikání a cestovní
ruch.)

� 6. Pronájem pozemku – Stráský
(po zveřejnění)
Rada města schvaluje pronájem pozemků
parc.č. KN 829/8, KN 829/9, KN 829/37
a KN 829/38, k.ú. Nové Hrady – zahrádka
č. 12 (výměra 249 m2), Františkovi Stráské-
mu, NH, na dobu určitou deseti let s tříměsíč-
ní výpovědní lhůtou, za částku 3 Kč/m2/rok
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada města na základě předchozího zveřej-
nění záměru pronájmu pozemku - zahrádka
č. 12 (výměra 249 m2) projednala žádost
pana Františka Stráského, který má zájem
využít tuto "zahrádku" k zahradničení a re-
kreaci.)

� 7. Smlouva o spolupráci – Národní
památkový ústav
Rada města schvaluje Smlouvu o spolupráci
s Národním památkovým ústavem ve věci
poskytnutí prostor nádvoří Státního hradu
Nové Hrady za účelem uskutečnění nezis-
kových kulturních akcí pro veřejnost pořá-
daných Městem Nové Hrady a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada města obdržela návrh smlouvy o spo-
lupráci s NPÚ o poskytnutí prostor nádvo-
ří Státního hradu Nové Hrady za účelem
uskutečnění neziskových kulturních akcí

pro veřejnost pořádaných Městem Nové
Hrady.)

� 8. Smlouva o zřízení věcného břemene –
Byňov Tomkův mlýn rekonstrukce NN"
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene č.: CB-014330029215/003
se společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice na akci: Byňov Tomkův mlýn
rekonstrukce NN, za jednorázovou úhradu
ve výši 10.000 Kč bez DPH a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, a.s., Praha 4 návrh smlouvy o zřízení
věcného břemena na akci: Byňov Tomkův
mlýn rekonstrukce NN. Před realizací akce
byla zastupitelstvem schválena smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene, po provedení akce je nyní řešeno
uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene.)

� 9. Smlouva o zřízení věcného břemene –
Nakolice, K 971/3, SŽDC-úprava NN"
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věc-
ného břemene č.: CB-014330048477/001
se společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice na akci: Nakolice, K 971/3,
SŽDC – úprava NN, za jednorázovou úhra-
du ve výši 10.000 Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, a.s., Praha 4 návrh smlouvy o zřízení
věcného břemena na akci: Nakolice,
K 971/3, SŽDC – úprava NN. Před realiza-
cí akce byla zastupitelstvem schválena
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene, po provedení akce je nyní
řešeno uzavření smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene.)

� 10. Smlouva o zřízení věcného břemene
– Nové Hrady, K 829/80 - úprava NN"
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene č.: CB-014330052311/001
se společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice na akci: Nové Hrady, K 829/80
- úprava NN, za jednorázovou úhradu ve
výši 10.000Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, a.s., Praha 4 návrh smlouvy o zřízení
věcného břemena na akci: Nové Hrady,
K 829/80 – úprava NN. Před realizací akce
byla zastupitelstvem schválena smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene, po provedení akce je nyní řešeno
uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene.)

� 11. Smlouva o zřízení věcného břemene
– Nové Hrady, K 863/6 - úprava NN"
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene č.: CB-014330052562/001
se společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice na akci: Nové Hrady, K 863/6 -
úprava NN, za jednorázovou úhradu ve výši
10.000Kč bez DPH a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.
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(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, a.s., Praha 4 návrh smlouvy o zřízení
věcného břemena na akci: Nové Hrady,
K 863/6 – úprava NN. Před realizací akce
byla zastupitelstvem schválena smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene, po provedení akce je nyní řešeno
uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene.)

� 12. Poskytnutí dotace – Obnova
Horního byňovského rybníku
na parc. č. 475 v k.ú. Byňov

Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
o poskytnutí dotace na akci 129 293 4315 -
Obnova Horního byňovského rybníku na
parc.č. 475 v k.ú. Byňov.

(Rada města obdržela od Ministerstva ze-
mědělství ČR Rozhodnutí o poskytnutí
dotace na akci 129 293 4315 – Obnova
Horního byňovského rybníku na parc.č. 475
v k.ú. Byňov. Na základě doložení podkla-
dů (výběrové řízení) došlo k upřesnění výše
dotace dle pravidel programu. Dotace ze
státního rozpočtu činí 1.169.000 Kč, vlastní
podíl města N. Hrady je 597.858 Kč.)

� 13. Poskytnutí dotace –
Zvýšení bezpečnosti chodců v N. Hradech

Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
o poskytnutí dotace (změna) na akci s
Identifikačním číslem 117D03O001418
- Zvýšení bezpečnosti chodců v Nových
Hradech.

(Rada města obdržela od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR Rozhodnutí o poskytnu-
tí dotace (změna) na akci s Identifikačním
číslem 117D03O001418 - Zvýšení bez-
pečnosti chodců v Nových Hradech.
Na základě doložení podkladů (výbě-
rové řízení) došlo k upřesnění výše do-
tace dle pravidel programu. Dotace činí
2.051.725,45 Kč, vlastní podíl města N.
Hrady je 107.985,55 Kč.)

� 14. Poskytnutí dotace – Modernizace
odstavné parkovací plochy, k.ú. Byňov

Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
o poskytnutí dotace (změna) na akci s
Identifikačním číslem 117D03O001705 -
Modernizace odstavné parkovací plochy,
k.ú. Byňov.

(Rada města obdržela od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR Rozhodnutí o poskytnutí
dotace (změna) na akci s Identifikačním čís-
lem 117D03O001705 - Modernizace odstav-
né parkovací plochy, k.ú. Byňov. Na základě
doložení podkladů (výběrové řízení) došlo k
upřesnění výše dotace dle pravidel progra-
mu. Dotace činí 1.939.883,85 Kč, vlastní
podíl města N. Hrady je 102.099,15 Kč.)

� 15. Projekt "Hudba spojuje"

Rada města schvaluje Smlouvu o financo-
vání malého projektu "Hudba spojuje" (čís-

lo projektu: KPF-01-217) a pověřuje staros-
tu jejím podpisem.
(Rada města obdržela od sdružení Jihoče-
ská Silva Nortica Smlouvu o financování
malého projektu "Hudba spojuje" (číslo
projektu: KPF-01-217) v rámci Fondu
malých projektů (Program Interreg V-A,
Rakousko - Česká republika). Rozpočet
projektu činí 21.418 € (finanční příspě-
vek z EFRR 18.205,30 €, vlastní podíl
žadatele 3.212,70 €).)

� 16. Projekt "Buquoyský rok
aneb působení šlechty na pomezí Čech
a Rakous"
Rada města schvaluje Smlouvu o financo-
vání malého projektu "Buquoyský rok aneb
působení šlechty na pomezí Čech a Rakous"
(číslo projektu: KPF-01-21) a pověřuje sta-
rostu jejím podpisem.
(Rada města obdržela od sdružení Jihočeská
Silva Nortica Smlouvu o financování malé-
ho projektu "Buquoyský rok aneb působení
šlechty na pomezí Čech a Rakous" (číslo
projektu: KPF-01-21) v rámci Fondu
malých projektů (Program Interreg V-A,
Rakousko – Česká republika). Rozpočet
projektu činí 23.162 € (finanční příspěvek
z EFRR 19.687,70 €, vlastní podíl žadatele
3.474,30 €).)

� 17. Rozhodnutí – KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeský kraj o souhla-
su ředitele se jmenováním Ing. Vladimíra
Schussera tajemníkem MěÚ Nové Hrady
a pověřuje starostu uzavřením pracovní
smlouvy dle návrhu.
(Rada obdržela Rozhodnutí Krajského úřa-
du Jihočeského kraje o souhlasu ředitele se
jmenováním Ing. Vladimíra Schussera ta-
jemníkem MěÚ Nové Hrady.)

� 18. Žádost o vyjádření – Správa
železnic, st. organizace
Rada města bere na vědomí žádost Správy
železnic, státní organizace se sídlem v Praze
1 o vydání stanoviska ke zrušení železnič-
ních přejezdů P1090 a P1091 na trati České
Velenice - České Budějovice a pověřuje
s radního M. Vrchotu prověřením skutečné-
ho stavu, přístupových komunikací a cest
k dalším pozemkům.
(Rada města obdržela žádost Správy želez-
nic, státní organizace se sídlem v Praze 1
o vydání stanoviska ke zrušení železničních
přejezdů P1090 a P1091 na trati České Ve-
lenice - České Budějovice. Tyto přejezdy se
nacházejí v místní části Jakule. Rada pově-
řila radního M. Vrchotu prověřením skuteč-
ného stavu, přístupových komunikací a cest
k dalším pozemkům v blízkosti železnič-
ních přejezdů P1090 a P1091.)

� 19. Zápis Komise pro kulturu, cestovní
ruch a podnikání
Rada města bere na vědomí Zápis ze 4. (mi-
mořádné) schůze Komise pro kulturu, pod-
nikání a cestovní ruch.

(Rada obdržela Zápis ze 4. (mimořádné)
schůze Komise pro kulturu, podnikání
a cestovní ruch. Komise diskutovala pří-
pravu podmínek pro výběr nájemce Hotelu
Máj, upřesnění záměru nového parkovací-
ho a naváděcího systému v Nových Hra-
dech a byla seznámena s obecně závaznou
vyhláškou o místních poplatcích.)

� 20. Žádost o podporu – Preventivní
omalovánky "Bezpečně na silnici"
Rada města nesouhlasí s poskytnutím pod-
pory IV - Nakladatelství s.r.o., Praha 3 k vy-
dání omalovánek "Bezpečně na silnici".
(Rada obdržela od IV - Nakladatelství s.r.o.,
Praha 3 žádost o podporu vydání preventiv-
ních omalovánek "Bezpečně na silnici".
Omalovánky mají naučit děti, jak se chovat
v silničním provozu.)

� 21. Diář z Doudlebska a Novohradských
hor – Mgr. Jan Štifter
Rada města souhlasí s podporou vydání tý-
denního diáře z Novohradských hor panu
Mgr. Janu Štifterovi ve formě zakoupení
100 ks (150 Kč/ks) a pověřuje starostu dal-
ším jednáním.
(Rada obdržela od Mgr. Jana Štiftera žádost
o podporu vydání týdenního diáře z Novo-
hradských hor. Zakoupením části nákladu
se obce v regionu budou společně podílet
na vydání diáře, který bude tvořen dobo-
vými fotografiemi a též připomene vý-
znamná výročí s vazbou na jednotlivé
obce v regionu.)

� 22. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.
(Starosta informoval radu o probíhajících
stavebních řízeních.)

� 23. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.
(Starosta informoval radu o probíhajících
správních řízení.)

� 24. Pokyn k úpravě Územního plánu
Nové Hrady
Rada města bere na vědomí Pokyn k úpravě
Územního plánu Nové Hrady a pověřuje
starostu ve spolupráci s p. L. Prášilem dal-
ším jednáním.
(Rada obdržela od MěÚ Trhové Sviny Od-
bor výstavby, kult. památek a úz. plánování
Pokyn k úpravě návrhu Územního plánu
Nové Hrady. Na základě vyjádření Krajské-
ho úřadu Jihočeského kraje, Odboru regio-
nálního rozvoje, územního plánování a
stavebního řádu došlo k odstranění nedo-
statků v návrhu ÚP Nové Hrady (nesoulad
se Zásadami územního rozvoje Jihočeského
kraje), proto je zpracovatel návrhu ÚP Nové
Hrady vyzván k finální úpravě dokumenta-
ce návrhu ÚP Nové Hrady v souladu se sta-
noviskem KÚ České Budějovice, Odboru
regionálního rozvoje, územního plánování
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a stavebního řádu, č.j. KUJCK 29899/2019
z 06.03.2019 a k předání dokumentace ná-
vrhu ÚP Nové Hrady pro veřejné projedná-
ní v souladu s § 52 stavebního zákona.)

� 25. Bezúplatný převod pozemku
parc.č. KN 2559/2, k.ú. Byňov –
Úřad pro zastupování státu
Rada města bere na vědomí Žádost o spolu-
práci ve věci uspořádání pozemku parc.č.
KN 2559/2, k.ú. Byňov pod tělesy komu-
nikací a pověřuje místostarostku Ing. L.
Bártovou prověřením možnosti získání
pozemku.
(Rada obdržela Žádost o spolupráci ve věci
uspořádání pozemku pod tělesy komunikací
(pozemek parc.č. KN 255/2 o výměře
44 m2) s tím, že po předložení pasportu míst-
ních komunikací je možné pozemek bez-
úplatně převést do vlastnictví města Nové
Hrady.)

Zápis ze 45. schůze městské rady
ze dne 09.03.2020

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení ze 44. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 44. jednání rady města.

� 2. Odměny členům výborů a komisí
Rada města souhlasí s předloženým návr-
hem na výplatu jednorázové odměny za vý-
kon funkce členům komisí a výborů, kteří
nejsou členy zastupitelstva města, a postupu-
je návrh k projednání zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od MěÚ Nové Hrady, Ekono-
mického odboru – mzdová účetní souhrnný
podklad pro výplatu jednorázové odměny za
výkon funkce členům komisí a výborů, kteří
nejsou členy zastupitelstva města. Odměny
u výborů a komisí jsou v částce 200 Kč za
jednání. Osadní výbory mají roční odměnu
ve výši 2.400 Kč.)

� 3. Smlouva Šabatka –
manž. Schattauerovi
Rada města souhlasí se zněním kupní
smlouvy k prodeji pozemku parc. č. 863/56
v k.ú. Nové Hrady a postupuje ji k projedná-
ní zastupitelstvu města.
(Na základě předchozího jednání zastupitel-
stva města ve věci udělení výjimky k prode-
ji pozemku parc. č. 863/56 v k.ú. Nové
Hrady rada města projednala návrh smluv-

ního vypořádání souhlasu města s prodejem
pozemku (mezi Ing. Petrem Šabatkou a
manželi Patrickem a Lucií Schattauerový-
mi). Rada souhlasila s návrhem smlouvy,
kdy manželé Schattauerovi přebírají závaz-
ky Ing. P. Šabatky vůči městu Nové Hrady a
za stejnou cenu odkupují stavební pozemek
od p. Šabatky.)

� 4. OZV č. 1/2020
Rada města souhlasí s předloženým návr-
hem Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020,
o místních poplatcích a postupuje návrh
k projednání zastupitelstvu města.
(Rada města projednala návrh znění Obec-
ně závazné vyhlášky č.1/2020, o místních
poplatcích. Nový návrh obecně závazné
vyhlášky zapracovává podněty ze strany
Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Ministerstva vnitra ČR.)

� 5. Pronájem pozemku – Šteifová
(po zveřejnění)
Rada města schvaluje pronájem části poze-
mku parc. č. 679 o výměře cca 300 m2 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů paní Marii Šteifové,
České Budějovice, na dobu určitou pěti let
s tříměsíční výpovědní lhůtou, za částku
2 Kč/m2/rok a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada města na základě předchozího zveřej-
nění záměru pronájmu části pozemku
parc.č. KN 679, k.ú. Údolí u Nových Hra-
dů - ostatní plocha - o výměře 300 m2 pro-
jednala žádost paní Marie Šteifové, České
Budějovice o prodloužení dlouhodobého
pronájmu výše jmenovaného pozemku.)

� 6. Krajský úřad Jihočeského kraje –
žádost o dotaci na projekt
"Informované a viditelné Nové Hrady"
Rada města schvaluje podání žádosti o dota-
ci na projekt Informované a viditelné Nové
Hrady.
(Rada obdržela návrh žádosti na projekt: In-
formované a viditelné Nové Hrady. Cílem
dotace je rozšířit informovanost turistů
o množství kulturních a společenských akcí
konaných nejen v historických a kulturních
památkách, ale také o celkovém dění ve
městě. Jedná se o instalaci informačních pa-
nelů a osazení označení kulturních a turis-
tických cílů na silnicích. Celkové náklady
projektu jsou 182.712,- Kč, podíl žadatele
v případě přidělení dotace je 82.712,- Kč
(45,27 % celkových nákladů).)

� 7. Krajský úřad Jihočeského kraje –
žádost o dotaci na projekt
"Pořízení hlásiče – detektoru plynů
pro SDH Nové Hrady"
Rada města schvaluje podání žádosti o dota-
ci na projekt Pořízení hlásiče – detektoru
plynů pro SDH Nové Hrady.
(Rada obdržela návrh žádosti na projekt Po-
řízení hlásiče - detektoru plynů pro SDH
Nové Hrady. Cílem dotace je zlepšení po-
žární ochrany v Jihočeském kraji, zvýšení

akceschopnosti jednotky a zkvalitnění po-
žární techniky. Tento detektor dokáže díky
svým senzorům a moderním technologiím
rozpoznat různé druhy plynů. Celkové ná-
klady projektu jsou 20.892,- Kč, podíl žada-
tele v případě přidělení dotace je 6.292,- Kč
(30,12 % celkových nákladů).)

� 8. Krajský úřad Jihočeského kraje –
žádost o dotaci na projekt "Hotel Máj
Nové Hrady"
Rada města schvaluje podání žádosti o do-
taci na projekt Hotel Máj Nové Hrady.
(Rada obdržela návrh žádosti na projekt
Hotel Máj Nové Hrady. Cílem dotace je
zlepšení funkčnosti a estetického vzhledu
vstupní haly a předsálí společenského sálu
+ zlepšení akustických a světelných podmí-
nek pro využití sálu. Díky nové elektroin-
stalaci dojde ke snížení nákladů na provoz.
Celkové náklady projektu jsou 1.472.336,- Kč,
podíl žadatele v případě přidělení dotace
je 472.336,- Kč (32,08 % celkových ná-
kladů).)

� 9. Krajský úřad Jihočeského kraje –
žádost o dotaci na projekt "Výměna
oken a dveří na objektu v areálu MŠ
Nové Hrady"
Rada města schvaluje podání žádosti o do-
taci na projekt Výměna oken a dveří na ob-
jektu v areálu MŠ Nové Hrady.
(Rada obdržela návrh žádosti na projekt
Výměna oken a dveří na objektu v areálu
MŠ Nové Hrady. Cílem dotace je zlepšení
tepelně-technických parametrů objektu a
snížit energetickou náročnost areálu MŠ.
Jedná se o objekt, který slouží jako zázemí
pro uskladnění hraček, didaktických pomů-
cek a dalších věcí. V rámci projektu dojde
k výměně 4 ks oken a 2 ks vstupních dveří
(vč. zárubní). Celkové náklady projektu
jsou 80.000,- Kč, podíl žadatele v případě
přidělení dotace je 32.000,- Kč (40 % celko-
vých nákladů).)

� 10. Krajský úřad Jihočeského kraje –
žádost o dotaci na projekt "Vybavení
MŠ Nové Hrady učebními pomůckami
a zastřešení pískovišť"
Rada města schvaluje podání žádosti o do-
taci na projekt Vybavení MŠ Nové Hrady
učebními pomůckami a zastřešení pískovišť.
(Rada obdržela návrh žádosti na projekt Vy-
bavení MŠ Nové Hrady učebními pomůcka-
mi a zastřešení pískovišť. Cílem dotace je
zlepšení vybavenosti MŠ a zkvalitnění vzdě-
lávacího procesu dětí. V rámci projektu bu-
dou pořízeny učební pomůcky pro potřeby
MŠ v NH a budou zastřešena stávající pís-
koviště. Mimo jiné bude zakoupena učební
pomůcka "Magic box" - interaktivní projek-
tor a dále bude zakoupen interaktivní panel
vč. příslušenství. Celkové náklady projektu
jsou 264.907,- Kč, podíl žadatele v případě
přidělení dotace je 106.000,- Kč (40,01 %
celkových nákladů).)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 6
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Tři smutné zprávy
V posledních několika týdnech odešli z to-

hoto světa tři lidé, kteří měli velkou vazbu
k našemu městu a kteří se velkou měrou sna-
žili o rozvoj našeho příhraničního regionu.
Všichni tři si jistě zaslouží krátkou vzpomín-
ku a ještě jedno symbolické poděkování.

Jako první nás nečekaně a předčasně
15. února opustil Ing. Ľudovít Kasan. Nebudu
zastírat, že mne jeho odchod osobně velmi za-
sáhl, neboť mi byl velmi blízkým kamarádem
a parťákem v dobách dobrých i zlých.

Ludva byl dlouholetým zastupitelem, který mi jako nezkušenému
nováčkovi dával cenné rady a brzdil mne v mladické horlivosti. Byl
jsem proto velmi rád, že byl jedním z nejbližších spolupracovníků po
našem společném nástupu na radnici a že jsem se na něj mohl vždy spo-
lehnout nejen jako na místostarostu či zastupitele, ale především jako
na člověka a přítele. I po jeho odchodu ze zastupitelstva jsme se setká-
vali při práci v sociální komisi, při debatách ohledně spolkového a kul-
turního života nebo třeba o velké politice. Nejen já jsem jistě oceňoval
jeho moudrost, pozitivní přístup, snahu hledat řešení a především jeho
zkušenost a nadhled.

Vedle jeho práce pro město Nové Hrady určitě musíme vzpomenout
i jeho aktivní zapojení v rámci spolkové a společenské činnosti. Byl
myslivcem, včelařem a později především rybářem. V posledních le-
tech se jako předseda místní rybářské organizace ČRS věnoval péči
o rybníky, podporoval práci s mládeží a spolupodílel se také na pořádá-
ní rybářských závodů pro děti i dospělé. Byl také aktivním spoluorgani-
zátorem Dne ochrany přírody, myslivosti, rybářství a včelařství, kde
mohl propojit všechny své koníčky a zájmy.

O těchto akcích jsme spolu na začátku roku mluvili a musím říci, že
vlastně již půl roku dopředu vymýšlel, jak ještě vylepšit závody na Ba-
žantníku (mimochodem věřím, že i v budoucnu se tyto závody budou
konat, a myslím si, že by třeba ve formě memoriálu byly důstojným při-
pomenutím jejich hlavního zakladatele a tahouna), jak přivést větší po-
čet „diváků“, pro které plánoval hudební vystoupení, „aby se lidi
bavili“.

Právě tuto snahu starat se o dobro či zábavu pro druhé vnímám jako
jeden z jeho největších odkazů a myslím si, že i Ludvovi další kamarádi
a spolupracovníci se budou snažit tento odkaz naplnit.

Je jasné, že nejvíce bude Ludva chybět jeho partnerce, dcerám,
vnoučatům i pravnoučeti. Jeho odchodem ale velmi ztratilo i naše měs-
to a my všichni, kteří jsme měli možnost s ním spolupracovat a třeba se
i něco přiučit.

Tak ještě jednou velké symbolické poděkování tam „nahoru“ za ce-
loživotní práci pro naše město a region, práci pro místní spolky i snahu
o rozvoj kulturního a společenského života. Věřím, že se na nás nyní
s mým oblíbeným Malým princem dívá z nějaké vesmírné planetky a že
se jednou při nějakém planetkovém putování zase všichni sejdeme.

LUDVO, DĚKUJEME! ČEST TVÉ PAMÁTCE!

V průběhu března jsem se v jeden den
dozvěděl o úmrtí dvou kolegů z Rakouska,
kteří měli velmi blízký vztah k naší zemi,
příhraničnímu regionu a i přímo k našemu
městu.

Dne 17. března při tragické nehodě
v lese poblíž obce Thaures (blízko Heiden-
reichsteinu) zemřel ve věku 70 let pan Jo-
hann Hofbauer. Byl dlouholetým členem
dolnorakouského zemského sněmu za
rakouskou lidovou stranu (ÖVP). Jako
předseda LEADER regionuWaldviertler
Grenzland se velmi aktivně zapojoval do
budování přeshraniční spolupráce a úzce
spolupracoval na budování Fondu malých projektů ve spolupráci s Ji-
hočeskou Silvou Norticou a celým euroregionem. Právě v rámci jed-
nání regionálního monitorovacího výboru k tomuto fondu jsem měl
možnost jej více poznat a ocenit jeho upřímnou snahu o budování

česko-rakouských vztahů. Vždy se zajímal o fungování vztahů mezi
obcemi, lidmi či spolky a při projednávání projektů s tématikou reálné
spolupráce bylo patrné, jak těmto aktivitám fandí, podporuje je a hledá
i do budoucna cestu k jejich realizaci a třeba i financování.

Ještě nedávno po posledním jednání výboru 21. ledna ve Freistadtu
jsme si společně s některými dalšími kolegy spolu povídali. Přivezl ně-
kolik lahví vína, abychom si připili (my řidiči pouze symbolicky) na
jeho 70. narozeniny, a vyprávěl, jak si chce užívat volného času a věno-
vat své rodině. Věděli jsme, že jde o jeho poslední účast na jednání vý-
boru (právě na tomto jednání byl představen jeho nástupce), že se pro
mnohé z nás jedná o poslední životní setkání s ním, jsme netušili…

I Vám pane Johanne si dovolím směřovat velké poděkování za vše,
co jste pro celý příhraniční region a spolupráci vykonal. Čest Vaší
památce!

Další smutná zpráva přišla ze sousední
obce Unserfrau-Altweitra dne 18. března.
Po dlouhém boji se zákeřnou nemocí ze-
mřel ve věku 71 let dlouholetý starosta
(1986 – 2010), bankovní ředitel, hasičský
velitel obvodu Weitra a především člověk,
kolega a kamarád Rudolf Müllner z Hen-
richsu.

I on nejen z pozice starosty a šéfa hasičů
z Heinrichsu dlouhá letá usiloval o sbližo-
vání mezi našimi obcemi, podporoval part-
nerství s hasiči a chtěl budovat dobré
sousedské vztahy. Pokud se podíváte třeba
do hasičské kroniky SDH N. Hrady, najde-
te tam mnoho fotek, které jen dokreslují, jak aktivní a přátelský jeho
přístup byl. Stejně tak kolegiální a přátelský byl k nám mladším a méně
zkušeným starostům z Čech. Uměl poradit, vysvětlit zákonitosti fungo-
vání určitých věcí v Rakousku, zajímalo ho, co se děje u nás, a uměl se i
pobavit…

I přes postupující nemoc nás přišel pozdravit v srpnu v Heinrichsu
před odchodem naší „středověké obchodní karavany“. Několik minut
jsme spolu mluvili, popřál nám šťastnou cestu a měl radost, že se do
akce zapojilo hodně lidí z obou stran hranice. Od jeho syna Christopha,
který jde v hasičině v jeho šlépějích, jsme se dozvěděli, že ve svých
posledních dnech a hodinách často vzpomínal na spolupráci s našimi
hasiči a přál si, aby se i nadále rozvíjela.

Když jsem viděl, jak zpráva o jeho úmrtí zasáhla jeho dlouholeté
i mladší hasičské kamarády z našeho města, bylo mi jasné, že se mu
jeho úsilí podařilo a že ten současný „kamarádšoft“ mezi hasiči silně
zakořenil.

Protože v den pohřbu byla již kvůli nouzovému stavu a karanténě
hranice s Rakouskem zavřená, nemohli se zástupci města a kamarádi
hasiči vydat na poslední rozloučení. Ani korona však nemohla zabránit
tomu, abychom alespoň na hranici nepředali rakouským kamarádům
smuteční květinu jako formu poděkování a rozloučení.

Budiž Ti země lehká, Rudi!

Věřím, že podobné články zase na několik měsíců (a nejlépe let) ne-
bude nutné psát. Přál bych si, abychom spíše mohli referovat o jubilan-
tech, pěkných akcích, lidské soudržnosti a třeba i o opět otevřené
hranici a spolupráci s našimi sousedy.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Ľudovít Kasan

Johann Hofbauer

Rudolf Müllner
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Den ochrany přírody, myslivosti, rybářství a včelařství 2020

Memoriál Ing. Ľudovíta Kasana, 9. ročník
Vážení čtenáři Novohradského zpravoda-

je, nadpis, který jsem dnes použil pro blížící se
devátý ročník našeho dne pro všechny, nese
rozšířený název Memoriál Ing. Ľudovíta Kasa-
na. Proč je tomu tak už všichni víme. 21. února
tohoto roku jsme se na novohradském hřbitově
naposledy rozloučili s tímto výborným člově-
kem, který byl opravdovým pilířem našeho
Novohradska. Až po jeho smrti a při vyřizování
různých formalit, spojených s jeho aktivitami,
všem zúčastněným dochází, jakou osobností
pan Kasan byl a kolik práce zastal.

Na Dni ochrany se podílel od jeho prvního,
respektive druhého ročníku, a ihned zapadl do
pracovního týmu a s plným nasazením se pus-
til do práce. Na soukromý čas a své finanční
prostředky nehleděl ku zdaru akce a propaga-
ce rybařiny a ZO sportovních rybářů v Nových
Hradech. Při našich schůzkách zavedl heslo
„teď si budeme chvíli skákat do řeči“ a s tímto
jsme plánovali a doplňovali se při našich ná-
padech, jak den vylepšit a udělat jej pro lidi
co nejzajímavější a nejzábavnější. On sám

přispěl nejen svými výbornými grilovanými
pstruhy k propagaci dne, kdy se na jeho pstru-
hy sjížděli lidé ze širokého okolí a vždy je kvi-
tovali s velkým povděkem. Vždy měl zajištěné
stanoviště pro soutěže dětí a vždy dokázal se-
hnat pro děti krásné ceny s tématikou ryb či
ochrany přírody.

Protože život už takové věci přináší, ne-
zbylo než svolat mimořádnou schůzku naší
přípravné skupiny (Ladislav Starý, Josef Vo-
choska a Martin Brychta) a zde projednat a
přerozdělit úkoly, které měl na starosti pan
Kasan. Co bylo ale nejdůležitějším rozhodnu-
tím bylo to, že jsme se jednomyslně shodli na
doplnění pojmenování akce Memoriál Ing.
Ľudovíta Kasana, za jeho obětavou práci pro
ochranu přírody, rybářství, práci pro děti v ry-
bářském kroužku, sportovní rybáře apod. Kdo
jiný by si to zasloužil za práci, kterou vykonal
pro naši společnost více než pan Kasan a koho
jiného bychom si měli v rámci našeho regionu
připomínat a každý rok na něho vzpomenout.

Já osobně jsem jeho odchod pociťoval vel-
mi osobně a jsem moc rád, že jsem měl tu čest
s ním pracovat a učit se od něho. To, jak těžké
jej bude nahradit, ukazují již dnes vyjednávání
mezi naším přípravným výborem DOPMRaV
a ZO Nové Hrady Českého rybářského svazu,
neboť převzít otěže, které držel pan Kasan,
bude více než náročné. Pevně věřím, že se
najde někdo, kdo to dokáže vzít na sebe tak,
jako to udělal pan Kasan, když jsme jej s La-
dislavem Starým oslovili.

Při psaní těchto řádků panují obavy z důvo-
du šíření nakažlivé nemoci a není jisté, co vše
to v budoucnu přinese a zda se naše akce
uskuteční. Pevně věříme, že se spolu všichni
sejdeme dne 20. 6. 2020 v zámeckém parku a
užijeme si společné odpoledne s ochranou pří-
rody a dobrou zábavou s připomínkou pana
Ing. Ľudovíta Kasana.

Čest jeho památce!
Martin Brychta,

člen organizačního výboru DOPMRaV

Rada města Nové Hrady v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

ve znění pozdějších předpisů oznamuje

vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo

ředitele/ky
Základní školy Nové Hrady, Adresa: Komenského 30, 373 33 Nové Hrady

Předpoklady pro výkon daného pracovního místa:
- stanovené v § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o pedagogických pracovnících),

- znalost pedagogických a odborných aspektů práce ředitele školy, nových
trendů ve výchově a vzdělávání a pedagogická vize rozvoje školy,

- občanská a morální bezúhonnost dle § 29a zákona o pedagogických
pracovnících

- dobrý zdravotní stav

- organizační a řídící schopnosti.
Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo: 1.8.2020

Podání přihlášky:
Přihlášky, včetně příloh, zasílejte nejpozději do 7. května 2020 (prostřed-

nictvím poštovní či jiné přepravy nebo osobně, případně prostřednictvím da-
tové schránky) na adresu: Město Nové Hrady, nám. Republiky 46, 373 33
Nové Hrady. Obálku označte heslem „Konkurs ZŠ“- neotvírat. Rozhodující
je datum dne odeslání na poštovním razítku, nebo datum osobního předání
přihlášky v zalepené a označené obálce. Přihláška doručená po stanoveném
termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. V případě dotazů se
obracejte na tel. 386 101 010

Náležitosti přihlášky jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, pří-

padně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné uvést e-mail, ID
datové schránky, mobil).

Přílohy přihlášky jsou:
1. Strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem.
2. Výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky

(originál, případně úředně ověřená kopie).

3. Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání osvědčujícím
kvalifikační předpoklady pro výkon pracovního místa ředitele školy (ZŠ - dip-
lom s vysvědčením o státní závěrečné zkoušce nebo diplom s dodatkem k dip-
lomu, doklad o doplňkovém pedagogickém studiu) a případně úředně ověřený
doklad o absolvovaném kvalifikačním studiu pro ředitele škol a školských za-
řízení.

4. Průkazný doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe
(včetně pracovního zařazení) potvrzený posledním zaměstnavatelem. Potře-
bnou praxí se rozumí praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti
nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného
zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji.
Nedoloží-li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle zákona o pedagogic-
kých pracovnících posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi po-
tvrzením předchozích zaměstnavatelů, u kterého příslušnou praxi vykonával
nebo úředně ověřenými pracovními smlouvami.

5. Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa
ředitele/ky školy ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky (originál, pří-
padně úředně ověřená kopie).

6. Koncepce rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (odpovídajících kri-
tériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ČŠI (max. 4 stra-
ny formátu A4).

7. Souhlas s evidováním osobních údajů.

8. Upozornění, že uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného ná-
stroje personálního výběru, než je řízený rozhovor podle § 5 odst. 1 vyhlášky
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí ve
znění pozdějších předpisů (tzv. doplňkové hodnocení), pokud bude v konkur-
su využito a jeho rámcový popis.

______________________
1) V případě, že není rada obce (města), vykonává zřizovatelské funkce starosta dle zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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Jen díky Vám jsme mohli hned v prvních dnech nabídnout roušky našim seniorům, lékařům,
pečovatelkám, pošťačkám, úředníkům, hasičům, a především prodavačkám v obchodech, které
byly a jsou v každodenním kontaktu s námi všemi. Při pohledu do obchodu v době určitých ná-
kupních horeček či v době po „ranních a zejména víkendových nákupech pro seniory“ musím
říci, že to opravdu neměly jednoduché a smekám, jak to zvládly…

Právě díky dobrovolnické pomoci a nákupům roušek a materiálu pro jejich ušití jsme zabez-
pečili dostatečný počet roušek. Ještě před vyhlášením jejich povinného nošení jsme tak byli při-
praveni. Za první týden to bylo téměř 2 500 kusů, a to uvádím jen počty, které oficiálně „prošly“
přes náš krizový štáb. Víme ale i o desítkách dalších osob, které šily a šijí pro své blízké, pro růz-
né potřebné profese, pro děti, a především pro seniory, a to nejen v N. Hradech… Všem Vám
velké poděkování!

Chtěl bych také vyjádřit velký obdiv a poděkování všem, kteří jsou, jak se říká, v první linii a
v neustálém ohrožení přenosu viru. Jen díky Vaší osobní statečnosti se přes velká omezení neza-
stavil život v našem městě a osadách. Vedle prodavaček, pracovnic sociálních služeb (LEDAX a
další), kuchařek školní kuchyně, zaměstnanců pošty a úřadů, lékárnic a samozřejmě lékařů patří
speciální poděkování také našim hasičům a dobrovolnickému týmu organizovanému Lucií So-
vovou z Komunitního centra (rouškový servis, poradenství, pomoc seniorům ad.)

Naši hasiči a dobrovolníci pomáhali s distribucí roušek a informačních listů pro seniory nad
65 let a vydávají též dezinfekční prostředky. V první vlně se nám podařilo zajistit více než
160 litrů dezinfekce ANTI COVID. Díky velkorysé pomoci firmy GEM z Českých Velenic jsme
získali 650 ks dávkovačů na mýdlo (0,3 l), do kterých vše naši hasiči rozlili. V prvních dnech
jsme takto společně pomohli více než 350 rodinám! A další dezinfekční nádobky budeme plnit i
v nejbližších dnech…

Roušky, respirátory a dezinfekční prostředky od státu zatím zcela logicky putují do nemoc-
nic, domů pro seniory či poskytovatelům sociálních služeb. Proto se i nadále budeme muset
o spoustu věcí postarat sami. Rada města proto vyčlenila dostatečný objem finančních pros-
tředků, abychom mohli nákup těchto věcí i nadále zajišťovat. Nechceme se však zaměřovat
jen na tento krizový management, ale odsouhlasili jsme i pomoc podnikatelům, kteří využívají
městské nebytové prostory, a jsme připraveni pomáhat tam, kde to bude nutné.

Jakýmsi mottem snahy o překonání nastalé situace je heslo SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!
Při vědomí toho, že jsme i my v Nových Hradech a osadách již dokázali naplnit tu první část,
tedy, že se snažíme SPOLEČNĚ, i já věřím, že naše úsilí bude úspěšné. Ještě jednou moc děkuji
všem, kteří pomáhají, starají se o své blízké, podávají pomocnou ruku seniorům, a i těm, kteří
dodržováním nastavených pravidel nezhoršují situaci. A v neposlední řadě děkuji i těm, kteří tře-
ba formou jednoduché esemesky pošlou druhým podporu či jinak vyjádří úctu k tomu, jak v této
složité době pracují a pomáhají.

Tak hodně zdraví, pevné nervy a věřme, že to opravdu společně zvládneme!
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Nouzový stav a školství
Jedním z prvních rozhodnutí vlády v boji

proti šíření koronaviru bylo uzavření základ-
ních, středních a uměleckých škol. Osud ma-
teřských škol byl svěřen obcím jako jejich
zřizovatelům. Osobně jsem proto každoden-
ně komunikoval s paní ředitelkou a sledovali
jsme vývoj situace. Velmi oceňuji, že zaměst-
nankyně školky vnímaly citlivě svoji roli při
zajištění péče o děti a zároveň to, že udržením
provozu mohou rodiče dále chodit do práce.

Počet dětí navštěvujících školku však nako-
nec klesl pod pět. Navíc i v rámci této skupinky
byly maminky, které deklarovaly ochotu zůstat
s dítětem doma, když budou mít doklad o uzav-
ření školky. Při výše uvedeném počtu dětí jsme
nakonec nechtěli riskovat nejen zdraví dětí,
ale též učitelek a nepedagogických pracovnic
a navrhli radě města dočasné uzavření mateř-
ské školy.

Základní školy byly uzavřeny o týden dří-
ve. I naše ZŠ tak najela na speciální režim, ve
kterém se v první fázi zaměřila na opakování
učiva. Prostřednictvím školních internetových
stránek dostali žáci opakovací úkoly a některé
učitelky a učitelé též přidali odkazy na jiné
vzdělávací programy či dokumenty.

Po dvou týdnech od uzavření jsme společně
s místostarostou Mgr. M. Jarolímkem iniciovali
schůzku s vedením školy ohledně dalšího po-
stupu. Protože to vypadá, že škola bude ještě
více než měsíc a půl uzavřená (mluví se o druhé
polovině května), chtěli jsme vědět, zda bude
ze strany školy nějaký aktivní přístup k žá-
kům, jak bude probíhat komunikace s rodiči a
zda pro přímý kontakt a výuku nepotřebuje
škola nějakou novou techniku, kterou jsme
jako rada byli připraveni nakoupit.

Pan ředitel nás ujistil, že po dvou opakova-
cích týdnech škola začne komunikovat přímo
s rodiči a žáky prostřednictvím školních emai-
lů. Všichni učitelé mají notebooky, proto mo-
hou tedy být v kontaktu s žáky i rodiči. Věřím,
že díky kreativitě a snaze jednotlivých učite-
lek a učitelů bude vše úspěšně probíhat a že
děti nejen procvičí důležitou látku, ale třeba
v některých tématech budou moci ve výuce i
postupovat vpřed. Zároveň bych chtěl požádat
i rodiče, aby svým přístupem pomohli učite-
lům s nastavením komunikace a vedli děti
k plnění zadaných úkolů. Při sledování toho,
jak někteří učitelé již nyní komunikují a akti-
vizují své žáky (dokonce formou výukového

videa!), věřím, že se vše povede a že dopady
uzavření škol budou co nejmenší.

Zároveň s vedením školy budeme jednat
o krocích, které by případné zpomalení obje-
mu probrané látky nějakým způsobem vyřeši-
lo po obnovení standardního fungování školy
nejen v rámci letošního školního roku, ale pří-
padně též i v roce následujícím. A to zejména
u vyšších ročníků (zejména letošní 7. a 8. třída),
kde bude tlak na zvládnutí učiva směrem k pří-
jímacím zkouškám.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

(pokračování ze str. 1)

Telefonní seznam MěÚ N. Hrady
STAROSTA

Mgr. Vladimír Hokr 386 101 011, 777 137 613

PODATELNA, SEKRETARIÁT

Bc. Ilona Volfová 386 10 10 10

TAJEMNÍK

Ing. Vladimír Schusser 386 101 012, 603 882 342

EKONOMICKÝ ODBOR

Vlasta Kučerová 386 101 050, 602 669 299

Ing. Pavla Vaněčková 386 101 019, 731 129 743

STAVEBNÍ ÚŘAD

Luděk Prášil - vedoucí 386 101 055, 606 644 521

Bc. Veronika Michalová 386 101 017

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zdeněk Vaněk 386 101 016, 725 718 669

ODBOR INVESTIČNÍ A MAJETKOVÝ

Mrkvičková Marie 386 101 053, 734 766 725

Mgr. Lucie Kříhová 386 101 052, 603 196 829

ODBOR INVESTIČNÍ, MAJETKOVÝ A SOCIÁLNÍ

Lenka Roulová 386 101 056, 603 882 205

MATRIKA

Jaroslava Oppolzerová 386 101 014, 725 031 300

KIC

Květa Jarolímková - vedoucí 386 101 051, 602 150 208

Ing. Jitka Duspivová 386 101 051, 603 881 968

Martina Toth Kolářová 386 101 051, 603 882 340

KNIHOVNA

Drahomíra Císařová 386 362 182, 730 580 755

KOMUMITNÍ CENTRUM

Lucie Sovová 774 766 676

po dobu nouzového stavu 734 268 086
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Informace ke koronaviru
1. MěÚ N. Hrady
Úřední hodiny podatelny budou v pondělí a ve středu od 8 do 11 hod., pří-
padně dotazy na tel. 386 10 10 10.

MěÚ N. Hrady doporučuje v případě dotazů a vyřizování požadavků využí-
vat v dopoledních hodinách příslušné pevné telefon. linky a v odpoledních
hodinách čísla na mobilní telefony (viz kontakty na str. 10).

Pokladny městského úřadu jsou uzavřeny do odvolání. Platby lze provádět
pouze přes účet, který bude sdělen po domluvě telefonicky na číslech
386 101 050 nebo 386 101 019.

2. TSM N. Hrady
Technické služby města Nové Hrady oznamují, že po dobu karantény jsou
pro veřejnost uzavřeny. Veškeré záležitosti budou vyřizovány telefonicky
na čísle 386 362 113 nebo e-mailem alenak@novehrady.cz.

Sběrný dvůr je do odvolání uzavřen.

Plánovaný jarní sběr velkoobjemového odpadu se RUŠÍ.

3. Pomoc občanům
Pomoc při nákupu potravin, hygienických potřeb a léků (vyzvednutí
e-receptu) pro seniory nad 65 let, dlouhodobě nemocné a handicapované:
v případě zájmu o tuto formu pomoci kontaktujte koordinátorku paní Lucii
Sovovou (komunitní centrum), tel.: 734 268 086.

Provizorní látkové roušky: v případě zájmu kontaktujte paní L. Sovovou
(koordinace roušek od dobrovolníků - tel.: 734 268 086). Roušky též budou
zdarma k dispozici v rámci výdeje v hasičské zbrojnici (dle aktuálních roz-
pisů a hlášení městského rozhlasu).
Bližší informace: 386 101 010 (MěÚ Nové Hrady).

Dezinfekční prostředky: dle aktuální možnosti nákupu dezinfekce budou
zdarma nabízeny dezinfekční prostředky pro občany formou výdeje v ha-
sičské zbrojnici (dle aktuálních rozpisů a hlášení městského rozhlasu).
Bližší informace: 386 101 010 (MěÚ Nové Hrady).

Služby pro seniory zajišťují místní hasiči, dobrovolníci a zaměstnanci
města.

Další důležitá tel. čísla:
777 137 613 (Mgr. V. Hokr, starosta města),
386 101 012 (Ing. V. Schusser, tajemník MěÚ).

Další kontakty jsou ve stolním kalendáři města N. Hrady.

Otevírací doba obchodů (nad 500 m2) určená pro seniory: 8 -10 hod.

4. Praktická lékařka pro dospělé
MUDr. Nataša Návarová po dobu nouzového stavu (do odvolání)
upozorňuje na změnu ordinační doby, a to pouze formou
telefonické (!) konzultace:

pondělí, středa, čtvrtek, pátek: 7-10 hod.,

úterý: 12-15 hod.

Tel. do ordinace: 386 362 130.

Recepty budou vystaveny ve formě e-receptu, neschopenky ve formě
e-neschopenek.

5. Dětská lékařka
Dětská ordinace MUDr. Vendula Šebestová je stále v provozu:

Pondělí-pátek,  7-11 hod.

Odpolední ordinace v určené dny je stále jenom pro objednané zdravé
děti - prohlídky a očkování (ne kontroly po nemoci) = domluvené termíny
platí!

Vzhledem k současné epidemii koronaviru funguje ordinace v nouzovém
režimu = čekárna je uzamčena klíčem a pacienti jsou zváni dovnitř jed-
notlivě (nejlépe po telefonické domluvě - tel.: 384 781 203 – telefon je
v provozu od 7 do 11 hod.).

Vzhledem k velké vytíženosti tel. linky prosím o trpělivost, pokud se hned
nedovoláte.

MUDr. Vendula Šebestová, PLDD
Žižkova 21, 378 06 Suchdol nad Lužnicí,
tel.: 384 781 203 (7-11 hod.)

6. Lékárna
Lékárna Nové Hrady informuje o dočasné provozní době (do odvolání):
pondělí, středa, pátek: 8-13 hod., úterý a čtvrtek: zavřeno

7. Školní kuchyně ZŠ N. Hrady
Školní kuchyně je i nadále v provozu. Zájemci o obědy se mohou hlásit na
telefonním čísle 386 362 248 v době od 8 do 12 hodin. Obědy jsou vydává-
ny do jídlonosičů po předchozím objednání. Po dohodě se školní kuchyní
je též možno pro seniory nad 65 let zajistit donášku obědů přímo domů.

8. Odpad
Město N. Hrady upřesňuje, že jednorázové ochranné pomůcky, roušky a
respirátory u lidí, kteří nejsou infikováni nebo nejsou v karanténě, je
možné po použití odkládat do popelnice směsného komunálního odpadu
pokud budou vloženy a zabaleny v plastovém sáčku.

9. Hasičský záchranný sbor ČR
na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubri-
ku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Obyvatelé
zde mohou nalézt relevantní informace, které jsou rozděleny do následují-
cích kapitol:
¡ Všeobecné informace
¡ Psychosociální pomoc
¡ Mimořádná a krizová opatření
¡ Hygienická opatření
¡ Hasiči a koronavirus
¡ Jak na to?
Aktuální přehled informací souvisejících
s onemocněním COVID-19 najdete na
oficiálních stránkách Ministerstva zdra-
votnictví https://koronavirus.mzcr.cz.

10. ČEVAK
Na vodovodních sítích jsme omezili plánované zásahy a manipulace, aby-
chom minimalizovali odstávky v dodávkách pitné vody. Přesto musíme
neprodleně odstraňovat vzniklé poruchy a havárie, provádět nezbytné odka-
lování sítí i poskytovat součinnost třetím osobám, zejména stavebním fir-
mám u probíhajících staveb. Přerušili jsme provádění fyzických odečtů
vodoměrů a jejich výměny, stejně jako vzorkování u vybraných odběratelů
tak, jak provozovatelům vodovodů doporučilo ministerstvo zdravotnictví.
Zvýšenou pozornost věnujeme hygienickému zabezpečení pitné vody. Vše
ve snaze zajistit stabilní dodávky pitné vody, při omezení osobního kontaktu
na minimum.
Od dnešního dne jsme prodloužili splatnost námi vystavených faktur za
vodné a stočné na 30 dnů. Jsme současně připraveni reagovat na indivi-
duální potřeby části odběratelů, na které dopadnou nepříznivé důsledky
stávající mimořádné situace.
Děkujeme Vám za spolupráci, Ing. Martin Kalač, ředitel pro strategický rozvoj

11.
Do odvolání je pro veřejnost uzavřena knihovna, komunitní centrum, muzeum,
Koželužna a informační centrum. Rovněž do odvolání jsou zrušeny všechny
plánované kulturní a společenské akce bez ohledu na počet osob. V přípa-
dě potřeby dalších informací můžete volat na tel. Informačního centra
386 362 195 nebo vedoucí KIC N. Hrady, K. Jarolímková tel.: 602 150 208.

Aktuální informace budou pravidelně
vyhlašovány místním rozhlasem

nebo vyvěšené  na vývěskách
či plakátovacích plochách

www.novehrady.cz, www.kicnovehrady.cz;
fcb-kicnovehrady

Do měsíce dubna přejeme hodně zdraví,
sil, štěstí a pozitivní mysl, redakce NZ
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Biologicky rozložitelný odpad
OZNÁMENÍ

Vážení spoluobčané,

od roku 2015 byl v našem městě a v některých osadách zaveden svoz bio-
logicky rozložitelného komunálního odpadu s možností zápůjčky nádoby
zdarma. Vzhledem k tomu, že kapacita pro zapůjčení nádob na biologicky
rozložitelný odpad byla naplněna a ze strany poskytovatele již byla tato mož-
nost z ekonomického hlediska pro město ukončena, není v současné době již
možné získat od města zdarma zapůjčení dalších nádob na biologicky
rozložitelný odpad.

Pro občany, kteří již mají na základě zápůjční smlouvy vypůjčenou nádo-
bu, se nic nemění a dále je tato výpůjčka pro ně zatím bezplatná. Občané, kte-
ří se chtějí nově zapojit do programu svozu biologicky rozložitelného
odpadu, si musí nádobu k tomu určenou pořídit z vlastních prostředků,
(Hnědá PVC nádoba s větracími otvory o objemu 240 l), a tuto následně
zaregistrovat do plánu vývozu na Městském úřadu – odbor životního
prostředí.

Systém svozu biologicky rozložitelného odpadu může být využíván
v rámci ročního poplatku za odpady dle vyhlášky města, tzn. občan by nemněl
dlužit na odpadech za předcházející roky. Svoz biologicky rozložitelného ko-
munálního odpadu začíná v PÁTEK 24.04.2020 a dále pak 1x za 14 dní, tj.
v každý LICHÝ týden v PÁTEK až do 20.11.2020. Svoz bude probíhat pře-
vážně v odpoledních a podvečerních hodinách.

Jak třídíme biologický odpad a co do těchto BIO nádob

patří a co ne?

Biologicky rozložitelný odpad se ukládá do speciálně upravených nádob
pro sběr biologického odpadu – (hnědé popelnice). Do těchto nádob se pře-
devším ukládá biologicky rozložitelný odpad vzniklý v domácnosti, např.
shnilé ovoce, zelenina, slupky z ovoce a zeleniny, vše rostlinného původu
co by jinak skončilo v koši a následně v popelnici. Druhotně pak dále lze
odložit i přiměřené množství trávy nebo listí ze zahrad, zvadlé květiny, ple-
vel, nalámané větvičky, čisté piliny – hobliny.

Do nádob NEPATŘÍ uhynulá zvířata, olej, maso, kosti, zbytky potra-
vin, tekuté potraviny, obaly od potravin, sklo, plasty, plechovky, papír,
stavební materiály…

OŽP

OŽP informuje

Nový kontejner pro ukládání textilu
Vzhledem k množství odevzdávaného textilu došlo od měsíce března k instalování druhého

kontejneru k ukládání textilu, který je umístěn v místě tříděného odpadu v Zahradní čtvrti za pro-
dejnou Flop. Tento kontejner byl po několika měsíčních urgencích získán od firmy DIMATEX a
měl by sloužit jako posila ukládání textilu pro obyvatele Nových Hradů a okolních osad. Do to-
hoto kontejneru lze v pytlích ukládat nepotřebný textil, obnošené šaty, boty, kabelky, bundy, atd.
Tento odevzdaný textil bude dále roztříděn, kdy vhodné oblečení bude použito na charitativní
účely a ostatní bude recyklováno a dále využito. Při naplněné kapacitě obou kontejnerů, prosím
neponechávejte pytle s textilem před kontejnery. Vyčkejte prosím, až budou kontejnery prázdné,
snažíme se je nechat vyvážet jednou za čtrnáct dní, někdy
i častěji. V krajním případě je zde možnost textil odevzdat do
sběrného dvora v provozních hodinách.

V tomto místě jsou umístěny i kontejnery na PET, PAPÍR,
SKLO, KOVY, TUKY a kontejner na drobný elektroodpad a
baterie.

Prosíme o udržování pořádku kolem kontejnerů a nevha-
zování komunálního odpadu do těchto kontejnerů. Tyto kon-
tejnery slouží pouze pro ukládání tzv. „tříděného odpadu“.

Prosíme řidiče, aby neparkovali svá vozidla před vstupem
do tohoto místa z důvodu dobrého přístupu ke kontejnerům a
jejich vývozu.

Děkujeme Vám, že třídíte.
OŽP MěÚ N. Hrady

Oznámení OŽP

Plánované hromadné

OČKOVÁNÍ PSŮ
v dubnu (4. - 5. 4. 2020)

SE RUŠÍ
z důvodu vyplývajících z nařízení vlády ČR

ve vztahu s výskytem koronaviru v České republice

TSM Nové Hrady
upozorňují občany, že

PLÁNOVANÝ SVOZ
ODPADU,

který se měl konat ve dnech
od 30. března do 14. dubna

se z důvodu karantény RUŠÍ!
Nové termíny budou včas vyhlášeny.

Děkujeme za pochopení.

20.11.2020
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Co se dělo ve školce…
V pátek 21. února proběhl ve třídě Koťátek

a Žabiček projektový den „Zvířátka z kouzel-
ného lesa“. Děti se seznámily se zvířaty žijící-
mi ve volné přírodě a na farmách. Dozvěděly
se o způsobu jejich života a také o nutnosti
ochrany přírody a životního prostředí.

Na konci února proběhl již desátý školkový
masopust, který byl letos jiný než v minulých
letech. Vzhledem k tomu, že mateřská škola
slavila 10. výročí a družina 20. výročí od zalo-
žení masopustu, nesla se tato událost v duchu
setkání velkých a malých kamarádů ze školky.
Již tradičně dětské koledníky doprovodili ko-
ledníci dospělí. Došlo tak ke krásnému propo-
jení tří novohradských generací. Po udělení
povolení od pana starosty přišly na řadu
masopustní kolečka a poté již promenáda
masek, tanec a soutěže. Nechybělo ani ob-
čerstvení v podobě výborných koblížků a
sladkého pečiva z cukrárny paní Němcové.

Potom už nastal březen, který je označován
jako měsíc knihy. Tuto příležitost jsme využili
k návštěvě místní knihovny. Paní knihovnice
D. Císařová měla pro děti připravený pestrý
program, který se dětem moc líbil.

V úterý 3. března proběhlo školkové kolo
pěvecké soutěže Zvonek z Novohradských hor,
kde byly vybrány děti postupující do oblastního
kola v Horní Stropnici, které se konalo o týden
později. Některé děti vystoupily před veřejností
úplně poprvé, a tak si zasloužily odměnu nejen
za zpěv, ale také za velkou odvahu.

V pátek 6. března proběhl ve školce scree-
ning zrakových vad u dětí, jejichž rodiče měli
o toto vyšetření zájem.

V letošním roce se děti ze třídy Broučků
zúčastnily soutěže se společností Domestos,
kde postupně plnily různé úkoly, v rámci kte-
rých si upevňovaly správné hygienické návy-
ky. Soutěž jsme úspěšně zakončili a měli jsme
štěstí při losování a obdrželi výhru – čisticí a
hygienické prostředky na celý rok. Všichni
měli z výhry velkou radostJ.

Bohužel od druhé poloviny března jsme
byli nuceni reagovat na aktuální epidemiolo-
gickou situaci dočasným uzavřením mateřské
školy. Dětem, rodičům i ostatním spoluobča-
nům přejeme pevné zdraví, hodně sil a těšíme
se na brzké shledání.

Vaše novohradská školka

Projektový den Zvířátka z kouzelného lesa

Pěvecká soutěž Zvonek z Novohradských hor v Horní Stropnici

Screening zrakových vad u dětí ve školce

Letošní školková masopustní koleda
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V letošním roce uplynulo již 20 let, kdy
jsme s naší školní družinou „U Klouzajícího
sluníčka“ zavedli tradici dětské masopustní
koledy. Za roky jejího trvání se v ní vystřídalo
mnoho dětí a masek. Zúčastnili jsme se také
nemalého množství příležitostných akcí, které
s masopustem souvisejí. Proto bych se chtěla
poohlédnout zpět a připomenout nejdůležitější
okamžiky.
− Za uplynulou dobu se do dětské masopust-

ní koledy (dále jen DMK) zapojilo zhruba
200 žáků. Někteří se podíleli opakovaně
celou svoji docházku do ŠD (1.- 5. třída),
někteří dokonce vypomohli i v 6. třídě,
v případě nemoci některého koledníka.

− První povolení nám udělil bývalý pan sta-
rosta ing. F. Štangl, několikrát nám také
udělovala povolení paní doktorka N. Ná-
varová.

− Při první DMK nás doprovázela nově vznik-
lá Mladá kapela, která byla ještě v jiném
složení a nepoužívala současný název. Párkrát jsme koledovali
za účasti hudebního uskupení Alfa, ale postupem času se
jako naše soukromá hudba ustálila Mladá kapela. Na její pro-
dukci původně přispívalo KIC Nové Hrady, nyní ji hradí Huma-
nitas o.p.s.

− Původní klobouky byly pouze ze stočené čtvrtky polepené krepo-
vým papírem. V dalším roce jsme již z papíru vytvořili tvar klobou-
ku a opět ho polepili. První růžičkový klobouk měl Z. Staněk,
přinesl si jej z domova. V následujícím roce jsme si nechali klobou-
ky vyrobit. Vytvořila nám je Alenka Maxová, čímž se pro nás stala
růžičkovou královnou. Od té doby byly klobouky ještě jednou pře-
dělány a v letošním roce byly opět obnoveny, růžičky nám umotala
paní Dřevová.

− V začátku DMK koledníci neměli saka a šerpy, pouze tmavé bundy
přepásané pruhem krepového papíru. Od dospělých koledníků jsme
později získali jejich staré šerpy, které jsme nechali pro děti upra-
vit. V roce 2009 tyto šerpy už zdobily naše první saka. Tato saka
měli většinou pouze Hejtman, rychtář a dalších pár koledníků stojí-
cích na začátku řady. V roce 2015 jsme v rámci projektu „Obec přá-
telská rodině“ obdrželi peníze na zakoupení stejných nových sak.

− První píka byla dřevěná a přinesl ji Vítek Šisler. V roce 2017 nám
krásnou píku ukoval pan Černý. Bohužel tato píka je tak veliká a
těžká, že ji unesl pouze jeho syn Slavoj Černý. V letošním roce
2020 nám novou píku připravil pan Petr Vochoska, tato píka je leh-
čí a děti ji tedy snáze unesou.

− Právo jsme původně měli zapůjčené od dospělácké koledy, ale poz-
ději jsme si vytvořili vlastní právo se znakem naší školní družiny.

20 let dětské masopustní koledy a my

pokračování na str. 16
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− Na první masopustní koledy se s námi vydala také mateřská školka a paní učitel-
ky Alice Marhounová, Stanislava Kovářová a Vlasta Rusiňáková, které jako
masky naši koledu několikrát doprovázely i v důchodovém věku.

− Maskami vychovatelek byli pražští Pepíci, vodník a vodnice + čmelák, Bob a
Bobek a jejich myslivec, včelí rodina a paní Jaro, myslivci, pohraničníci a paní
Jaro, hasičky (I při zásahu jsme prostě šik) a Mexičanka, kuchařky dětských
duší. Od roku 2009 byly masky přizpůsobeny tématu celoroční družinové hry:
Detektivní kancelář Lupička, FC školní dužina Alijaška (Michaldo, Vocholdí-
no, Cepoš), Divoký jih českého školství, Vodnice a vodní víly, Novohradská
turistická společnost, Středověké dámy a s nimi poprvé Moučný, Šneci, Tučňá-
ci z Madagaskaru, Nové Hrady z celého světa a Superhrdinové.

− Po celou dobu DMK nás provázejí nejen tzv. dobré
duše neboli rodiče, kteří nám buď pomáhají při
strojení, nebo výrobě a přípravě masek, ale také
aktivní účastnice paní Koderová a Němcová. Ne-
smíme zapomenout ani na naše věrné asistentky a
některé paní učitelky. Tímto všem moc děkujeme.

− Navštívili jsme také několik akcí mimo naše měs-
to, a to masopust v Českých Budějovicích v roce
2005, rakouské město Unserfrau v roce 2012 a
v roce 2019 společně s dospělou koledou Třeboň.

− V roce 2009 jsme se zúčastnili nedělního setkání
masopustních koled na novohradském náměstí.

− Každý rok navštěvujeme Dům s pečovatelskou
službou N. Hrady a Dům pro seniory Dobrá Voda.

− V roce 2003 jsme s dětmi nacvičili také Šavlovou
koledu, kterou jsme úspěšně předvedli po získání
povolení před radnicí.

− Po celých dvacet let nás doprovází a natáčí pan
Šebela a v posledních letech také fotograf pan
Aksamit. Oběma patří velké díky.

Za dětskou masopustní koledu B. Vochosková

Dům s pečovatelskou službou Dům pro seniory Dobrá Voda

20 let dětské masopustní koledy a my
(pokračování ze str. 15)



duben 2020 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 17

Dům pro seniory Dobrá Voda

Růžičková královna
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Reportáž psaná masopustem
Začal leden a já sice neviděn, ale už příto-

men, začínám řádit ve školní družině. A proto-
že letos budu v docela brzkém termínu, 21. 2.,
musím se do toho pustit se vší parádou.

Nejprve nábor koledníků. Kdo se chce
zúčastnit, musí předvést, jak umí pochodovat
a zazpívat moji nejoblíbenější písničku. No ur-
čitě všichni víte jakou. Červenou růžičku. Ko-
ledníky mám vybrané, začínáme nacvičovat.
Pochodem vchod, levá pravá, raz dva, Kolíne,
Kolíne… No to je krása, družina duní pocho-
dem a zpěvem lidových písniček, které jsou
pro mě již tradiční. Děti se se mnou pomalu se-
znamují, s některými jsme kamarádi už z před-
chozích roků a někteří už jsou moji dobří
parťáci. Třeba Míša Švejda, ten půjde na kole-
du již po páté a asi bohužel naposledy, protože
jeho docházka do ŠD letos končí, je to totiž už
páťák. Přesto si zvyky, které ke mně patří,
každý rok opakujeme a také si připomínáme
významy všech symbolů.

Leden skončil a začíná únor, je čas na ta-
nec a základní pravidla společenského chová-
ní. Smím prosit, nabídnout rámě, poděkovat za
tanec a hlavně nepošlapat dámě nebo pánovi
střevíček.?? Musíme si udělat malou přestáv-
ku, děti mají jarní prázdniny, ale brzy jsou
zpátky a příprava vrcholí. Paní vychovatelka
Vochosková s paní Kovářovou vyrábí nové
klobouky z růžiček umotaných paní Dřevo-
vou. Pan Vochoska tvoří novou píku, saka
jsou připravená, oblečení pro střapaté vypra-
né, masky vymyšlené a nachystané. Teď už
zbývají poslední nácviky a poslední upřesnění
rolí. Hlavně aby byli všichni zdraví.

Už je to tady, den D nebo spíš den M. Ven-
ku fouká vítr, zima je docela veliká a mračna
se na nás pořádně stahují. To bude dneska asi
těžká koleda. Nastrojit, namalovat, obléct do
masek. Hudba už je tady, a tak všichni vyráží-
me. „Vážený pane starosto, žádáme Vás o po-

volení 20. dětské masopustní koledě městem
projíti a své umění ukázati.“ Masopust je za-
hájený. Rodiče, prarodiče, diváci. Jako vždy
přilákalo naše dovádění mnoho lidí. Nakonec
se umoudřuje i počasí, přestává foukat vítr a
chvílemi se na nás usmívá i sluníčko. V závěru
odpoledne nás odmění nádherným západem.

Velké poděkování patří všem, kteří nás ví-
tají ve svých provozovnách a otevírají nám ne-
jen své dveře, ale i svá srdce a s radostí se
s námi baví. Jako každý rok poslední kolečko
na náměstí na rozloučenou a už míříme do škol-
ní jídelny, kde na nás čeká občerstvení, tombola
za odměnu a zhruba hodinová zábava s tancem.
Všechno dobře dopadlo, ale to ještě není konec,
právě naopak je to začátek. Ptáte se čeho? Dalo
by se říct „Masopustního maratónu“.

Vezmu to tedy ve zkratce:
Pondělí 24. 2. – nácvik společně s před-

školáky z mateřské školky.
Úterý 25. 2. – 9.30 dětská mas. koleda se

účastní masopustu Mateřské školky NH. Spo-
lečně žádáme o povolení, odpovídáme na zví-
davé otázky pana starosty, každá koleda dělá
svoje kolečka a na konec se loučíme jedním
velkým společným kolečkem na rozloučenou.

13.30 zahajujeme vystoupení v Domě s pe-
čovatelskou službou NH. Za necelou hodinu
uděláme kolečko pro každého, kdo přijde, a
zahrajeme písničku a zatancujeme si s tím,
kdo má chuť a sílu.

Středa 26. 2. – 8.30 odjezd autobusem na
Dobrou Vodu, kde už na nás netrpělivě čekají
babičky a dědečkové v domově pro seniory.
Jídelna je jako každý rok plná. Všichni zpívají,
kdo může, rád si i zatančí. Také personál si ne-
nechá tanec utéct. Domov je plný radosti a ve-
selosti. Při loučení si posteskneme, že se příští
rok kvůli rekonstrukci neuvidíme, ale z tohoto
omylu nás rychle vyvádí paní ředitelka: „Příští

rok se na vás těšíme a počítáme s vámi i
v náhradních prostorách v Českých Budějovi-
cích.“ V jídelně však naše cesta nekončí, ještě
je v budově mnoho lidí, kteří nemohou z lůž-
ka, a tak navštěvujeme i je. V každém pokoji
zahrajeme a zazpíváme písničku na přání, a
i když si nikdo nemůže na žádnou písničku
vzpomenout, velmi často trefíme tu pravou
notu. Tak třeba Sokolíci. „No to jste mě potě-
šili, já jsem totiž bývala sokolka,“ říká nám
jedna babička. Další dozpívá všechny sloky
Malého hošíka, i když my už nezpíváme. Zá-
věrečné koláčky, na které se každý rok těšíme,
a uzené od paní Prášilové je pro nás velkou od-
měnou. Také z malého dárečku vyrobeného
zde v domově máme velkou radost.

A myslíte, že je to všechno? Úplně na závěr
nás v pátek 28. 2. čeká oslava 20. výročí DMK.
Odpoledne vyzdobíme sál v Kulturně-spol-
kovém domě a v 17.00 hodin se zase může
rozeznít Červená růžička. Tentokrát ale rep-
rodukovaná. Projekce videa 1. dětské maso-
pustní koledy podle všeho baví všechny
přítomné. Poděkování patří všem zúčastně-
ným, a hlavně všem pomocníkům, kteří se ko-
lem masopustu pohybují. Následuje otevření
vykoledovaných šampaňských a velký přípi-
tek s předáním dortu od paní Němcové. Samo-
zřejmě nezapomínáme udělat všem kolečko
za doprovodu hudby ve složení M. Tuscher,
D. Mráz, P. Vochoska a L. Tuscher. O další
reprodukci hudby se stará Karel Cepák. Ob-
čerstvení máme objednané u paní Šnokhauso-
vé a nápoje nám zajistí pan Milan Vítovec a
paní Hanušová. Všem moc děkuji za pomoc
s organizací a také děkuji paní Jarolímkové
a KIC za umožnění využití sálu.

A to už je opravdu konec! Tak co myslíte,
bylo masopustu málo? Já tedy myslím, že v le-
tošním roce jsme to výročí důkladně oslavili!

Váš masopust
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Zahájení výstavní sezony
v Koželužně

Na samém počátku jara jsme měli v Koželužně zahajovat letošní výstavní sezonu. Leč,
plány někdy naruší i takové události, a zejména dopady z nich, které bychom v našich
končinách opravdu nečekali.

První výstava měla být ukázkou výtvarné techniky – mozaika, kterou nám měla nabídnout
originální zpěvačka a umělkyně Irena Budweiserová. Vernisáž se ale nekonala, neboť veške-
ré kulturní instituce z pochopitelných „koronovirusových důvodů“ byly uzavřeny a in nature
zmlkly. Uvidíme, co přinese další období a zda bude možné se k této výstavě někdy vrátit.

Abych alespoň trochu potěšila ty, kteří si chtěli mozaiky pohledem osahat, koukněte se na
web našeho KICu /Koželužna nebo Fcb/Novohradská galerie Koželužna, kde je několik foto-
grafií mozaiek k nahlédnutí. Doporučuji si i na internetu zadat jméno Magdalena Kracík Stor-
kánová a „vyběhnou“ vám fotografie krásných prací této umělkyně, od které se inspirovala i
paní Irena Budweiserová.

A ačkoli jsem následující citát o mozaice uveřejnila již v únorovém čísle NZ, musím jej
zopakovat. Nyní na nás jeho obsah teprve jasněji promlouvá.

„Mozaika je cesta. Tesseru za tesserou jako krok za krokem prochází staletími a nese po-
slání o tom, že existuje něco vyššího, co přetrvává a ve své vznešené velikosti zůstává neposti-
žitelné a možná skryto. 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.“ Magdalena Kracík Štorkánová

Přeji všem hezčí, zdravější i bezpečnější dubnové dny a pokud budete mít chuť třeba na
pastelky, tak si namalujte mozaiku svých současných přání. A nešetřete sytými veselými
barvami.

K. Jarolímková

Ještě na začátku března by mne nenapadlo, že místo setkávání se s lidmi
na první letošní výstavě, se potkám se šicím strojem…            K. Jaro.

Na fotografii je mozaika od I. Budweiserové
s názvem Maska s draky, pro současné dění až
příliš aktuální…                                        K.J.

Roušková manufaktura
Do procesu výroby textilních roušek se úžas-

ně rychle a s úplnou samozřejmostí zapojilo
kolem 30 lidí. Bylo to okamžité poskytnutí ma-
teriálů zdarma od lidí (prostěradla, povlečení,
měkké látky, tkalouny, nitě), dar velkého množ-
ství filtrační látky od firmy, starosta nakoupil
metráže, nitě a tkalouny, které neustále docháze-
ly, přicházely nabídky pomoci i od těch, kteří ne-
mají šicí stroj, ale chtějí být užiteční.

V rodinách se stříhalo, jinde sežehlovali
látku na roušky, děti stříhaly tkalouny, švad-
lenky seděly a šily a šily…

Časem se ozvala rodina, která vyndala a
opravila řezačku na látky, tak to jelo ve vel-
kém. Když už došly všechny tkalouny, začali
řezat pruhy a to je velká pomoc.

Švadlenky každým dnem přibývaly, což
dalo možnost těm prvním trochu zvolnit a od-
počinout si.

Cílem bylo vědět, že každý občan Nových
Hradů bude mít roušku, s čímž z počátku hodně
pomohly firmy Jana Sochora a Doppler, kde se
koupily tak, aby v okamžiku nařízení vlády
o nutnosti roušku nosit, mohli všichni dojít na
nákup. A aby měli také ti, kteří se mezi lidmi
musí pohybovat v rámci svého zaměstnání.

Na okně KC jsme udělali bezkontaktní pře-
dávky - v krabicích je každý den připraveno
k nažehlení, k ušití a k předávce hasičům k vý-
deji. Každý si nabere, na co se cítí a udělané
zase vrací.

V současnosti šijeme druhé a třetí roušky
pro ty, kdo si ji sami nezhotoví, dáváme do or-
dinací tak, aby se nemusely roušky denně pře-
pírat po jednom, pro DPS, DD na Dobré Vodě,
kde jsou také i občané N. Hradů, hasiči je
rozdávají v hasičárně.

Příjemná zkušenost – nečekat, až se na nás
dostane, ale umět si rychle poradit a přidat
ruce k dílu. L. Sovová, KC

NOVOHRADSKÁ KOVÁRNA
oznamuje,

že plánované akce pro veřejnost
na Velikonoce jsou zrušeny.

Děkujeme za pochopení a budeme
se těšit na příští setkání

Po zrušení výstavy o mozaikách jsem požáda-
la paní Irenu Budweiserovou, zda by do nad-
cházejících dnů vytvořila mozaiku pro naději,
že bude lépe. Mozaika je hotová a já věřím, že
si ji jednou budete moci prohlédnout na vlast-
ní oči. Zatím alespoň na fotografii.    K. Jaro.
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1) Kolik budeme muset ještě objevit ukrytých tajemství…

Galerijní fotomozaika pro každého
aneb Když teď chybí výstava, ať je trochu zábava…?

2) …vyznat se v chaosu a nepřehlednosti věcí…

3) …uhádnout ty správné odpovědi… 4) …namalovat barvičkami jaký má být svět…

5)…pomalovat zdi, aby všichni věděli… 6) …že nikdo v tom není sám…

7) …ani my, tráva, stromy, obloha…
8) …a o tom všem psát zprávy…

třeba i do Novohradského zpravodaje… K.J.
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Jaké byly Hrady kdysi?
Když jsem psala tenhle článek, panovalo venku pěkné počasí a oba-

vy z koronaviru. Doufala jsem ale, že až článek budete číst, budou mi-
mořádná opatření již za námi a život se začne vracet k normálu.

S příchodem jara už se nám nechce zůstávat stále jen v uzavřených
místnostech a táhne nás to ven, na zahrádky, do parků, do lesa. Ale i
kdybychom si nohy uchodili, už nikdy se nám nenaskytne pohled, který
si mohli lidé vychutnat naposled před více než 45 lety. Jsem si jistá, že
ten kámen, který vidíte na obrázku, je vám povědomý. A nemýlíte se. Je
to balvan, snad by se mohlo napsat Balvan s B, po novu boulder, který
stojí/leží u vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Budova Jihoče-
ské vědecké knihovny sloužila původně jinému účelu, bylo zde Muze-
um dělnického revolučního hnutí, a před tímto muzeem měl prý
původně stát monumentální srp a kladivo s menším kamenem v pozadí.
Návrh byl později změněn na velký balvan nesoucí symbol srpu a kla-
diva na boku. Autorkou návrhu byla akademická sochařka Jarmila Ma-
látová, která říkala, že balvan je skoro kulatý a představuje tak
zeměkouli, stabilitu, internacionální vědomí a kdovíco ještě. Příčí se mi
tady napsat, že zmíněná sochařka je autorkou balvanu. Pro mě je balvan
dílem přírody. Původní hornina nejprve pravoúhle rozpukala, při zvět-
rávání se postupně odlupovaly slupky a nakonec zůstalo kulovité jádro.
Podobný proces můžete pozorovat i jinde, hezká částečně odloupnutá

slupka je například u obrovského hraničního balvanu u Kamenného
rybníka na hranicích s Rakouskem. Jak se paní Malátová z Prahy o „na-
šem“ novohradském balvanu dověděla a kolik dalších podobných vidě-
la, než řekla „to je on a žádný jiný“, o tom mi není nic známo. Kámen
byl vybrán, v říjnu 1974 naložen na saně ze silných traverz a pomocí
vyprošťovacích tanků vytažen ze svého místa na Kozím vrchu a dopra-
ven k silnici. Pokud nevíte, odkud přesně balvan pochází, zvu vás na
muzejní vycházku dne 2. května. Sejdeme se v 9 hodin u autobusového
nádraží v Nových Hradech a v lese na Kozím vrchu se pokusíme najít
místo, kde balvan původně spočíval. Pokračovat budeme do Údolí,
části zvané Jetzkobrunn, kde byl kámen naložen na speciální podvalník
a odkud pokračovala jeho cesta přes Třeboň do Českých Budějovic.
Průvodcem nám bude pan Stanislav Kropík, pamětník a autor přiložené
fotografie.

Jitka Šáchová, Novohradské muzeum

Rok 1945 na Nových Hradech
Začal se psát rok 1945. Zima byla většinou suchá a proto dosti tuhá.

V jedné z těchto jasných lednových nocí se stalo, že kterýsi občan v
Hojné Vodě zpozoroval na jihovýchodním obzoru noční oblohy v pravi-
delných přestávkách stále se objevující slabý žár. Tato znamení trvala ce-
lou noc a objevovala se každodenně večer po setmění. Protože si dotyčný
tento zjev nijak nemohl vysvětlit, svěřil se s tím známým a došlo se spo-
lečně k názoru, že světelné signály nějak s válečným děním souvisejí.
Vždyť tehdy již stála sovětská armáda na území naší republiky a neza-
držitelně se blížila k hlavnímu městu Slovenska. A netrvalo to dlouho,
přibyli do Nových Hradů první uprchlíci z Bratislavy, kteří pak tajem-
ství oněch světelných signálů vysvětlili. Byly to kroužící světelné sig-
nály sovětského leteckého majáku, který svým pilotům vracejících se
z nočních náletů udával směr.

Příchodem těchto uprchlíků se však také konečně dostalo zdejším
obyvatelům autentických zpráv o skutečném stavu válečných událostí.
Když pak začátkem dubna zde projížděli uprchlíci z jižní Moravy a
z Brna směrem k Linci, zmocnila se najednou říšskoněmeckých rodin
z vybombardovaných míst říše sem evakuovaných anebo služebně sem
přeložených očividná nervozita a činily hned přípravy k odjezdu.

Při náletu na České Velenice dne 23. března krátce před polednem
během necelých dvaceti minut celkem 138 letounů B-24 Liberator
55. bombardovací perutě amerického letectva z jihoitalské základny
shodilo na město kolem 2600 pum. Zahynulo 1.250 osob a bylo poško-
zeno přes 200 domů. Zcela zničeny byly železniční dílny i vlastní
seřaďovací nádraží.

Hukot letadel a svištění pum při pádu z výšky několika metrů bylo
v Nových Hradech slyšet a následkem výbuchů řinčely okenní tabule
ve zdejším městě. Když byly vlakové spoje tímto způsobem z dopravy
vyřazeny, nastala nezadržitelná panika a odjížděl z cizích kdo jen mohl
s posledním možným dopravním prostředkem, tj. poštovními autobusy

tratí České Velenice - Linec, které jediné ještě jakž takž dodržovaly
jízdní řád. Byly tehdy čtyři autobusové spoje s Lincem, dopoledne dva
a odpoledne dva tam a zpět.

Napětí se však ještě stupňovalo, když dne 26. března 1945 jeden
hloubkař neboli kotlář v železniční stanici Nové Hrady napadl projíždě-
jící nákladní vlak s naplněnými cisternami. Při prvním náletu ze směru
od Českých Velenic zničil střelbou parní stroj, pak opisujíce smyčku
nad Kapinosem, Bažantnicí a Štiptoní v přibližné výšce starého zámku
provedl druhý nálet na nádraží, přičemž zápalnými střelami zasáhl pět
plných cisternových vagonů, které okamžitě vzplanuly a daleko byl
vidět mohutný sloup černého hustého kouře vystupujícího k obloze.
Nejenom těch pět cisteren bylo zničeno, ale shořelo též skladiště ze-
mědělského družstva z Horní Stropnice až do základů.

Za takového všestranného zmatku objevil se zde 5. května ještě je-
den ustupující maďarský vojenský oddíl o síle 60 mužů bez zbraní
s mnoha koňskými potahy, na nichž vezli s sebou hlavně potraviny. Pro
vyčerpanost koní byl nucen velitel většinu těchto potravin mezi zdejší
obyvatele rozdat, aby snadněji mohli v útěku pokračovat. Pravděpo-
dobně si v Údolí na křižovatce spletli směr a místo do Kaplice se dali na
cestu k Trhovým Svinům. Netrvalo to dlouho a vrátil se oddíl vyděšen
do Údolí, kde rozšířil zprávu, že do Trhových Svinů již přibyli sovět-
ští vojáci. Úprkem se pak vzdálili ke Kaplici. Podle nedoložených
zpráv však odbočili v Horní Stropnici od silnice a pokračovali v cestě
směrem na Šejby a dále do Rakouska.

Situace se nyní pro obyvatele Nových Hradů stala kritickou a teh-
dejší vedení místní nacistické organizace ztratilo úplně veškerý vliv na
jakékoli zvládnutí začínajícího rozkladu. Odvážní jednotlivci začali již
z popudu starosty s odstraněním výsostného odznaku na radnici, štítků
z úřadů a shozením velkého hákového kříže s průměrem asi 3 metry na

pokračování na str. 22
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nové škole. Starosta se tak rozhodl z důvodu obav z reakce vojáků Rudé
armády, která podle příchozích zpráv byla již před Vitorazí (Weitrou).

Nemohouce tomu všemu zabránit, rozhodl se 7. května 1945 vedou-
cí místní nacistické organizace NSDAP Artur Schwalb k osudnému te-
lefonickému rozhovoru o přivolání vojenské pomoci ke zvládnutí, jak
se prý vyjádřil, vzpoury. Tato vojenská pomoc se dostavila následující-
ho dne 8. května v dopoledních hodinách ve formě jízdního oddílu SS
(Schutzstaffeln = ochranné oddíly), kteří zřejmě pod vlivem alkoholu
začali svou katovskou činnost. Rozjeli se po městě a s hulákáním vy-
hrožovali každému zrádci zastřelením. Sestavili rychle válečný soud,
přivedli tehdejšího starostu Fritze Schmotze, revírníka a velitele hasičů
Franze Pretschnera a sháněli tehdejšího ředitele měšťanské školy Fran-
ze Schatzla, kterého však doma nemohli najít. Odsoudili všechny
k trestu smrti provazem a ihned na prvních dvou rozsudek vykonali.
Vystrčili ze štítových oken radnice dva trámy, upevnili na nich prova-
zy, které si odsouzení museli sami donést z hasičské zbrojnice, zavedli
je pak k oknům v prvním patře radnice a se smyčkou kolem krku museli
oba odsouzení skočit dolů.

Starosta města při tomto skoku svou váhou přetrhl provaz a dopadl
na dlažbu před radnicí. Byl však ihned přispěchavším hrdlořezem za-
střelen. Bylo to dne 8. května o půl třetí odpoledne. Jelikož ředitele
školy nikdo nemohl najít, vtrhli ještě jednou do jeho domu pod vý-
hružkou zastřelení jeho ženy a dcery, nenajde-li se během jedné hodi-
ny. Jeho dcera se proto rozhodla k cestě do školy, kde byl ředitel
schován a přemluvila jej k návratu domů. Narazili však při východu ze
školy na čekající a surově nadávající esesáky, kteří bez dlouhého otále-
ní na ředitele vypálili několik ran. Zraněný klesl na chodník. Přiskočiv-
ší dcera jej chtěla obvázat a zachránit. Vrahové se však vrátili a
dokončili své krvavé dílo výstřelem do týlu ředitele. Ze všeho tohoto
krvavého dění vyvázl jediný hledaný obecní strážník Jakub Ham-
mer, který se na svém útěku až někde v lesích za vsí Jedlice zastavil a
vrátil se až třetí den, kdy již město obsadila Rudá armáda.

Město Nové Hrady bylo nyní úplně samo na sebe odkázáno a lidé
nevěděli, který ze spojenců dorazí. Bylo plno dohadů, až konečně se
v Údolí objevila dvě americká vojenská vozidla s vlajícími velkými
prapory, která pomalu projela vesnicí Údolí a pokračovala po silnici
směrem k nádraží. Z těchto dvou aut dojelo pak jedno na Nové Hrady a
zastavilo se na křižovatce před Novým zámkem, kde se Američané ko-
lemjdoucích na něco vyptávali. Pak jeli dále pravděpodobně směrem
k hranicím, odkud jedině mohli očekávat příchod sovětských vojsk.

Přibližně po dvou hodinách se auto opět vrátilo a zůstalo zase delší
dobu stát před Novým zámkem, kde nyní jeden americký důstojník
s hraběcí rodinou rozmlouval. Obsah tohoto rozhovoru není ovšem
znám, ale nebudeme jistě mnoho chybovat domníváme-li se, že se jed-
nalo o možnosti odchodu hraběcí rodiny do amerického pásma. Auto
pak zase odjelo toutéž cestou zpět. O druhém autě se však nedalo zjistit,

kdy a kudy se vrátilo. Nebylo tedy mezi obyvatelstvem žádných po-
chyb, že se v příštích hodinách uskuteční příchod amerického vojska.

Než však k tomu došlo, objevili se na silnici vedoucí od rakouských
hranic francouzští zajatci v počtu asi 2000 mužů, kteří vedeni svými dů-
stojníky ve vojenském šiku do Údolí pochodovali, kde se jedna část
v tamějším dvoře ubytovala. Druhá část dále do Svaryšovského dvo-
ra táhla, kde pak zůstala. Jejich vystupování bylo vzorné a nedošlo ve
styku s obyvateli k žádným přestupkům snad proto, že respektovali ma-
jetek původně francouzského rodu Buquoyů. Zůstali zde delší dobu a
byli pak později pravděpodobně do francouzského pásma v Rakousku
auty odvezeni.

Za těchto vzrušujících událostí nadešel významný den v dějinách
města Nových Hradů. 10. května po deváté hodině dopoledne v jasném
svitu ranního slunce v dnešní České ulici zastavilo několik nákladních
aut, z nichž vyskočili sovětští vojáci a mžikem vždy po dvou se na všech
rozích domů rozestavěli. Obyvatelům bylo přikázáno odebrat se do
domů a v klidu vyčkat další příkazy vojenského velitelství, které se mezi-

tím v domě čp. 11 ubytovalo.

Dalšího dne odpoledne se konal se sou-
hlasem vojenského velitele pohřeb třech po-
pravených novohradských občanů, kterého se
příslušníci sovětské posádky též zúčastnili. Ihned
v následujících dnech byla na pokyn vojenského
velitele majora Kravčenka ze zdejších občanů se-
stavena prozatímní městská správní komise ve
složení: předseda Bedřich Zevl, místopředse-
da Josef Fridrich, členové Josef Pšenička, Jan
Rošek, Karel Kubíček, Rudolf Mladý, Otto
Rosenzweig, Emanuel Brejcha a Josef Starý.

Komise fungovala do 26. října 1945, kdy byl
ustanoven první Místní národní výbor v složení:
Josef Pejchal předseda, Jan Hamberger, Lukáš
Kulhan, František Beneš, Vojtěch Kovář, Ja-
kub Herda, Václav Hommer, Josef Pšenička,
Vojtěch Holba, Bedřich Zevl, Jan Došek, Ka-
rel Chalupa, Jan Rošek, František Habart a Ru-
dolf Mladý.

Podle Karla Traube doplnil Jiří Plch

Rok 1945 na Nových Hradech
(pokračování ze str. 21)
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NOVOHRADSKO 1945
Hrad je nejstarší budovou a zároveň nejstarším pomyslným pamět-

níkem našeho regionu. Prožil časy dobré, zrovna jako ty zlé. Mezi ně
patří bezesporu i období druhé světové války, události, jejíž průběh
dramaticky zasáhl do životů mnoha lidí a v důsledku zcela změnil de-
mografický charakter celé naší republiky. Po 75. letech si letos opět při-
pomene jejího konce a k té příležitosti jsem ve spolupráci s dalšími
institucemi připravil zajímavou výstavu o tehdejším dění. V prostorách
starého hradu si budete moci od dubna do října prohlédnout spoustu za-
jímavých reálií a dozvědět se nové informace z tuzemských i zahranič-
ních archivů. Nejsem sice vystudovaným historikem, ale i z pozice
amatérského badatele se mi podařilo sestavit reálný obraz oné doby
roku 1945.

V okamžiku, kdy se skrze osobní vzpomínky účastníků ponoříte
hlouběji do historie a díky tomu získáte autentičtější představu, přejete
si jediné, nikdy již válku.

Marek Petrášek

Cesty hrdinů
1. ročník vzpomínkové akce

k příležitosti ukončení II. sv. války
V letošním roce si připomeneme 75. výročí konce II. světové války,

nejstrašnějšího konfliktu v dějinách lidstva, který zanechal trýznivé
stopy na mnohých duších po celá desetiletí. S odstupem času již nepoci-
ťují současné generace tíhu tohoto břemene a na minulost pohlíží jen
jako na uzavřenou kapitolu historie. Ovšem z historie je také zřejmé, že
lidstvo je svým způsobem nepoučitelné, proto by nemělo být nikdy za-
pomenuto, kam až mohou zajít důsledky slepé víry v ideologie potírají-
cí svobody osobní, potažmo společenské. Také by neměli nikdy
upadnout v zapomnění ti, kteří v sobě nalezli toliko odvahy, aby se pos-
tavili zlu na odpor a v boji s ním nakonec zvítězili. Mnoho z nich za to
muselo zaplatit tu nejvyšší daň, svůj život. Můžete namítnout, že naše
město, region byl tehdy součástí nacistické říše a není tedy na koho
vzpomínat. Opak je však pravdou. Jména jako Plzák, Bendl, Pancíř,
Binder, Košíček, Velden patří našim opravdovým hrdinům.

Dovolujeme si vás tímto pozvat na první ročník akce spojený se
svátkem Dne vítězství, která proběhne dne 8. 5. 2020 v areálu od TJ
Nové Hrady. Doufáme, že tou dobou bude již aktuální krizový stav za-
žehnán, což může být také další důvod k oslavě. Začínáme od 13.00 ho-
din slavnostním nástupem k brannému závodu mládeže. Ten je určen
pro týmy složených ze žáků druhého stupně ZŠ a je oficiálně začleněn
do projektu Ministerstva obrany POKOS (příprava občanů k obraně
státu), jako oblastní kolo pro ORP Trhové Sviny. Vítězové získají kro-
mě zajímavých cen i postup do krajského kola, konaného 29. 5. 2020
v Č. Budějovicích. Po ukončení závodu proběhne přátelské fotbalové
utkání mezi veterány TJ Nové Hrady a TJ Hraničář Horní Stropnice.

No, aby bylo hlavně veselo, tak poté budeme pokračovat volnou zá-
bavou s hudebním doprovodem skupiny Párty Josefa Vochosky a spol.
Těšit se můžete i na bohatý doprovodný program, v jehož rámci je při-
pravena statická presentace Armády ČR a klubu vojenské historie
ztvárňující příslušníky Československé samostatné obrněné brigády
z období II. sv. války. Přislíbenou máme i vojenskou techniku. Akční
podívanou zajistí v dynamických ukázkách činností IZS příslušníci
PČR a členové SDH Nové Hrady. Obavy z žízně a hladu zažehnají
připraveným občerstvením členové z TJ Nové Hrady.

Těšíme se na vaší návštěvu a děkujeme za podporu TJ Nové Hrady,
SDH Nové Hrady a městu Nové Hrady za finanční příspěvek.

Za organizátory: Marek Petrášek, Martin Brychta,
Ivan Dorotovič – TJ Nové Hrady, Radek Bandík – SDH Nové Hrady
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Informace z knihovny
Během ledna a února byla v čítárně knihovny instalována výstava

k 25letému výročí Novohradského zpravodaje. A protože jeho před-
chůdcem byly Hlasy Novohradska, které začaly vycházet v roce 1960,
patřilo k věci vystavit i je, zvláště když letos mají také výročí, v tomto
případě 60leté.

Měsíčník Novohradský zpravodaj „ukrajuje“ v letošním roce již
25. rok svého trvání. Jeho předchůdce nesl název Hlasy Novohradska a
někteří čtenáři jej používají ještě dnes. V minulých letech i nyní je
zpravodaj určitou „kronikou místních událostí“, a to ze všech oblastí –
politické, společenské, kulturní, vzdělávací, sportovní,… Jako malé
ohlédnutí v čase a informacích byla k vidění krátkodobá výstava
„O Novohradských zpravodajích“, na níž jsme mohli zalistovat ve
starých číslech, zjistit co zajímavého se kdy událo, kdo do zpravodaje
přispíval a porovnat způsob a styl informování.

Hlasujte pro knihu roku v 19. ročníku literární soutěže Magnesia
Litera. Rozhodněte vy, čtenáři, která kniha vydaná v roce 2019 se vám
líbila nejvíc. Vybírejte z původní české prózy, poezie a knih pro děti na
www.magnesia-litera.cz. Hlasujte do konce srpna 2020. 500 vylosova-
ných čtenářů získá poukázku na knihu od knihkupectví Kosmas v hod-
notě 200 Kč.

Současná doba koronavirová nám velí vzdát se všech „mimodomá-
cích“ aktivit, a to nám dočasně podstatně mění život, zejména dětem.
Mohlo by to být tak, že nejspíš začneme trávit veškerý čas u televize,
pak dostaneme „ponorku“, deprese… On ten koronavirus je totiž agre-
sivní a nebezpečný i jinak – on působí i na psychiku nás všech. Každý
den na nás proudí negativní informace a má to dopad nejen na chování
lidí, ale i na schopnost jejich imunitní a psychické obrany, a kde není
obrana, je otevřená brána nemocem. Nevyhledávejme tedy negativní in-
formace, uvědomme si, že na celém světě je již více než 100 000 uzdra-
vených lidí a další budou přibývat. Upněme se k něčemu pěknému,
najděme si doma práci nebo zábavu, na kterou dřív nebyl čas, můžeme
uklízet, plést, šít a háčkovat, luštit křížovky a sudoku, číst, hrát hry, ale
hlavně pozitivně myslet a mít dobrou náladu, to nás posílí.

Pár tipů, jak se zabavit jinak než televizí
− Pracujte třeba na rodokmenu www.ceskearchivy.cz.

− Podívejte se na on-line výstavy Národního muzea www.nm.cz:
„Sametová revoluce. Říká se jí sametová“ a „Labyrint informací
a ráj tisku“. Výstava k 300. výročí vydání prvních česky psaných
novin.

− Kupte si knihy nebo hry s dopravou zdarma nebo se slevou:
www.knihydobrovsky.cz, www.knihcentrum.cz,
www.knizniklub.cz, www.beletrie.eu, www.kosmas.cz,
www.neoluxor.cz, www.albatrosmedia.cz, www.fragment.cz,
www.albi.cz, www.mindok.cz, www.knihy.abz.cz,
www.martinus.cz, www.megaknihy.cz, www.dobre-knihy.cz
a spousta dalších e-shopů.

− https://protiviru.knihovny.cz Potřebujete dopsat diplomku nebo
seminárku? Chystáte se na maturitu? Nebo prostě jen doma
nemáte co číst? Využijte webového průvodce s volně dostupnými
elektronickými zdroji #KnihovnyPROTIviru.

− www.cbvk.cz Patrioty by mohla zajímat elektronická kniha
Kohoutí kříž umístěná na webových stránkách Jihočeské vědecké
knihovny a taktéž na našich stránkách (www.kicnovehrady.cz).
Tento web je věnován šumavské německé literatuře. Součástí
publikace je rovněž studie v českém i německém jazyce
a digitalizované historické mapy Šumavy.

− www.novehradyhistorie.cz historie našeho města včetně
dobových fotografií, další na www.novohradskemuzeum.cz

− www.e-knihovna.cz On-line čtení knih pro dospělé i pro děti
zdarma nabízí Městská knihovna v Praze na www.mlp.cz.
V Městské knihovně v Praze si můžete stahovat e-knihy zdarma
v různých formátech. Jedná se převážně o školní četbu např.
k maturitě.

− www.radiojunior.cz Hodně zábavy, hry, soutěže a kvízy, pohádky,
audioknihy, omalovánky pro děti, ale i písničky, vtípky a blbinky
pro dospívající mládež nabízí Rádio junior (též Český rozhlas).

− www.detsky-web.cz je zajímavý pro malé, předškoláky a školáky
a jejich rodiče: hry, omalovánky a výukové materiály, on-line
pohádky, audio pohádky a písničky.

− Vytáhněte ze skříně karty, Člověče nezlob se a jiné stolní hry
a zahrajte si spolu celá rodina.

− Tvořte např. s www.pinterest.com
− www.celeceskoctedetem.cz, www.rostemesknihou.cz knihy

a časopisy k poslechu, soutěže, tvoření, tipy a recenze k četbě,
rady pro rodiče.

− www.ceskatelevize.cz zahrajte si AZ kvíz, Taxík, Věříš si?...
− www.decko.ceskatelevize.cz AZ kvíz junior, kvízy, puzzle,

pohádky, videa, logické hry…
− www.retrohrani.cz zahrajme si hry, které jsme kdysi hráli
− Knižní šifra se dá hrát i na papíře – jeden maluje symboliku,

druhý hádá název knihy, dá se použí i na film…
− Pamatujete na hru země, město, jméno, rostlina, věc?
− Můžeme si každý den zacvičit, zaskákat přes švihadlo…

Děkuji za nás za všechny všem lidem, kteří v této době pomáhají ne-
zištně druhým.

Všem přeji pozitivní myšlenky, hodně optimismu a sil a hlavně pev-
né zdraví. Drahomíra Císařová, knihovnice

Oč jsme přišli v kultuře
aneb chvíli bez ní vydržíme (?)

Ještě v prvních dvou letošních měsících sotva kdo tušil, že by po
veselém masopustu mohly přijít takové události, které změní nejen
jakýkoli „kulturní kalendář“, ale i kalendáře úplně na všechno. Ne-
moc, která se nyní šíří po celém světě, paralyzuje normální život
včetně života kulturního. Jsme v čase a bodě, kdy vůbec nevíme,
kam se události budou ubírat a co všechno ovlivní. Každý ve své
profesi dělá co může či dělat lze a někteří lidé nesou na sobě obrov-
skou zodpovědnost. A z nejrůznějších zpráv je i patrné, že si to vět-
šina z té většiny uvědomuje a snaží se pomáhat jak může. Kulturní
sféra, která se z reálného prostředí přesunula do toho „elektronické-
ho“, má také nějaké prostředky, případně hledá nové, aby alespoň
trochu pomohla ulevit od stresu či strachů. Snad se jí to bude ještě
nějakou dobu dařit a její momentální „zbytnost“ zase pomine.

Přejeme všem hodně zdraví, sil a štěstí.
za KIC Nové Hrady K. Jarolímková

PS: Pokud se chcete podívat a potěšit z novohradského kulturního živo-
ta „před Koronem“, najděte si Fotogalerii na www.kicnovehrady.cz.
Takové to bylo… a přejme si, aby se kulturní časy zase vrátily.
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26. Výroční zpráva oddílu karate TJ Nové Hrady za rok 2019
Dne 27. února 2020 se konala 26. výroční členská schůze oddílu ka-

rate v klubovně Dobrovolných hasičů v Nových Hradech. První zazně-
la zpráva předsedy oddílu za rok 2019:

V roce 2019 měl oddíl karate TJ Nové Hrady 44 evidovaných členů.
Tréninky oddílu probíhaly pravidelně nově v tělocvičně TJ N. Hrady,

vždy v úterý 17-19 hod, čtvrtek 17.30-19.30 hod a v sobotu 15-18 hod.
Děti a mládež studující v Českých Budějovicích mají možnost

ještě trénovat v přípravném závodním týmu na SKP. Naši členové se
měli možnost účastnit seminářů-víkendových soustředění karate a
Allkampf-jitsu (praktická sebeobrana) a příměstského soustředění Se-
beobrany AKJ konaných v loňském roce v Českých Budějovicích,
Chomutově a Plzni. Dále pak se především závodníci účastnili týdenní-
ho příměstského soustředění v Českých Budějovicích a soustředění ve
Věšíně. Naši trenéři absolvovali školení v Českých Budějovicích, Cho-
mutově, Plzni a Praze.

Sportovní úspěchy:
Pro nejmladší závodníky je určena Liga talentované mládeže, sou-

těže Kid Cup, kterých se naši závodníci účastnili v roce 2019 v Čes-
kých Budějovicích a v Hluboké nad Vltavou a získali na nich:
1 x 1. místo, celkem: 1 medailí. Na tomto úspěchu se podílel pouze
Ondřej Morong.
Krajská liga v karate:

I. kolo – 16.3. v Hluboké nad Vltavou: 2. místo Nikola Morongová,
2x 2. místo Marek Houser, 2. místo Natálie Machová.

II. kolo – 13.4. ve Strakonicích: 2. místo v kata Nikola Staňková,
3. místo Karolína Staňková, Tomáš Balko, 2x 3. místo kata i kumite,
Natálie Machová 3. místo kumite dorostenky

III. kolo – 12.10. v Horní Stropnici pořádal oddíl TJ karate Nové
Hrady: 2 x 1. místo kata i kumite Marek Houser, 2 x 2. místo v kata i
v kumite Lukáš Němec, 3. a 1. místo v kata i kumite Tomáš Balko,
2. místo kata Nikola Morongová, 3. místo v kata Jan Švenda.

Celkový počet umístění z Krajské Ligy: 8 medailí

23. Mistrovství ČR v AKJ sebeobraně
se konalo 18. 5. 2019 v Českých Budějovicích

za účasti 197 závodníků z většiny škol AKJ z České republiky vybo-
joval v kategorii (muži Master nad 40 let 5. - 1. Kyu) zvítězil Bronislav
Němec a čtvrté místo získal Lukáš Němec.

MISTROVSTVÍ SVĚTA KARATE WUKF v BRATISLAVĚ
23. června 2019

V kategorii kata muži tým jsem získal spolu s Martinem Slámou
a Davidem Šenkýřem bronzovou medaili.

SVĚTOVĚ HRY POLICIE A HASIČŮ 8. – 10. srpna 2019
v Chengdu v Číně

V kategorii kata muži tým jsem získal spolu s Martinem Slámou a
Davidem Šenkýřem bronzovou medaili.

NÁRODNÍ POHÁR v KARATE
29. září v Praze zvítězil Tomáš Hermann v kategorii kumite muži

+84 kg a Natálie Machová obsadila 7. místo v kumite dorostenek.
5. října v Hodoníně vybojoval stříbrnou medaili David Macho v ka-

tegorii kumite žáci – 40 kg.

CZECH KARATE OPEN CUP – Grand Prix karate Ústí nad Labem
19. října 2019 jsem získal pro naše barvy stříbrnou medaili v discip-

líně kata muži Master + 40 let.

MISTROVSTVÍ SVĚTA V KARATE GOJU RYU
v Kuala Lumpur v Malajsii 20. – 21. září 2019

Trenér mládeže Tomáš Hermann vybojoval dvě bronzové medaile
z disciplín kumite muži +84 kg a kumite muži tým.

Krajský přebor v karate 10.10.2019 v Hrdějovicích
Na vrcholné krajské soutěži zvítězil Tomáš Balko v disciplínách

kata i v kumite, 1. místo obsadila Nikola Staňková v disciplíně kata ju-
niorky a další dvě 3. místa vybojoval v disciplínách kata i kumite Marek
Houser mezi staršími žáky. Tři nominace na MČR v karate.

6. Krajský přebor v sebeobraně AKJ 23. listopadu
v Českých Budějovicích

V kategorii mladších žákyň zvítězila Nikola Morongová a v katego-
rii juniorek vybojovala stříbrnou medaili Nikola Staňková. Na pěkném
4. místě skončil Marek Houser.

Mistrovství České republiky v karate 2019 v Praze
7.- 8. prosince 2019 se špičky českého karate utkaly na Mistrovství

ČR v Praze. Čeká metropole hostila 602 závodníků ze 75 oddílů ze
všech krajů naší země.

V sobotu soutěžili dorostenecké, juniorské a seniorské kategorie.
Dopoledne probíhaly soutěže v kata. Soutěžil jsem v kategorii muži
Master U50 nad 40 let v disciplíně kata a získal jsem pro náš oddíl
bronzovou medaili.

V odpoledních hodinách se soutěžilo ve sportovním zápase dvojic
„kumite“ V této kontaktní disciplíně bojoval také trenér mládeže naše-
ho oddílu Tomáš Hermann, (v současné době je členem české státní re-
prezentace karate). Tomáš potvrdil roli favorita, když vybojoval titul
Mistra ČR v kumite muži +84 kg. Celý finálový blok poprvé v přímém

pokračování na str. 26
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přenosu mohli vidět diváci na ČT sport a o napínavé chvíle nebylo
nouze.

V neděli se utkaly kategorie mladších a starších žáků. David Macho
soutěžil v disciplíně kumite v kategorii mladší žáci 10-11 let do 41 kg
po pěkných zápasech nakonec obsadil pěkné 5. místo.

Nejlepší závodníci oddílu za rok 2019:
zvítězil v kategorii do 15 let Marek HOUSER, zvítězil v kategorii

nad 15 let Tomáš BALKO

Metodická činnost, semináře a zkoušky na stupně
technické vyspělosti:
Školení trenérů karate JčSKe 2019

pořádané Trenérsko-metodickou komisí Jihočeského svazu karate
(dále jen TMK JčSKe) ve spolupráci s Trenérsko-metodickou komisí
Českého svazu karate (dále jen TMK ČSKe) se konalo ve dnech
27.-28.2019 v areálu Fight Clubu v Českých Budějovicích. Lektory
kata byla Iva Kesslová, dlouholetá trenérka státní reprezentace ČSKe a
několikanásobný Mistr ČR v kata Lukáš Janda. V rámci školení se ko-
naly zkoušky na stupně technické vyspělosti v karate, kdy náš člen Ka-
rel Staněk splnil obtížnou zkoušku na Mistrovský technický stupeň
1. dan.

Druhá část školení trenérů karate se konala 28.4.2019 ve Fight clubu
v Českých Budějovicích. Dnešni seminář se zabýval disciplínou kumi-
te. První část vedl PhDr. Petr Beníšek trenér státní reprezentace ČSKe,
který předával zkušenosti se začínajicimi mladými karatisty a nacvi-
kem kumite u dětí. Druhou část školení vedl Mistr Světa kumite karate
WKF Gogita Arkania, který zaměřil trénink na taktickou přípravu v ku-
mite. Přitomné uchvátilo předvedení neuvěřitelně bleskových kombi-
nací útoku pri souboji v kumite. Dále pak zdůraznil nutnost správné
vzdálenosti a načasování techniky. Předání zkušeností světového
šampióna a skvělého trenéra bylo vhodným závěrem za víkendovým
seminářem pro trenéry.

Příměstské soustředění pro děti 24.-28.7.2019 v Č. Budějovicích

V areálu SKP České Budějovice konalo příměstské soustředění
s výukou bojových umění, kterého se účastnili i naše děti. Exkurze na
letišti a u Jihočeských hasičů se všem líbili a také ukázky práce policej-
ních psovodů, pyrotechniků, expartů na daktiloskopii, ale také ukázky
policejních zákroků dopravní policie a hlídkové služby se dětem velice
líbily.

Zkoušek na stupně technické vyspělosti (dále jen STV) v karate a
AKJ jsme se pravidelně účastnili v rámci seminářů a soustředění a dále
pak také ve třech termínech v N. Hradech a Č. Budějovicích. Celkem se
zkoušek STV účastnilo 25 našich členů, kdy naši cvičenci byli dobře
připraveni a zkoušky na dané STV v karate a AKJ úspěšně složili.

Propagace a reprezentace TJ Nové Hrady:
Celoročně probíhal celkem úspěšný nábor nových členů do našeho

oddílu, především nejmladších dětí, zaměřujeme se především na
práci s mládeží v rámci prevence kriminality, dále pak pořádáme krát-
kodobé kurzy sebeobrany na školách v Českých Budějovicích a Tře-
boni. Veškeré naše sportovní akce byly pravidelně zveřejňovány
na naší nástěnce v České ulici, která musela být z důvodu rekonstrukce
domu odstraněna, v Novohradském zpravodaji, v Jihočeských listech,
na internetovém portálu Jihočeská drbna a na Facebooku.

Závěr
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem trenérům oddílu ka-

rate za jejich dobrovolnou celoroční činnost, rodičům našich členů za
velikou podporu na soutěžích, dále pak vedení Úřadu města a Tělový-
chovné jednoty v Nových Hradech za již tradiční dobrou spolupráci a
pomoc našim sportovcům. Jihočeskému kraji za podporu k realizaci
grantu na pořádání Krajského přeboru v AKJ a sponzorům: panu Mar-
kovi Petráškovi a panu Martinovi Houserovi a všem, kteří nám pomá-
hali v našem sportovním úsilí.

Ing. Martin Hermann,  předseda oddílu karate

1. kolo LTM v karate v Č. Budějovicích – nahoře z leva T. Hermann,
M. Houser, K. Morong, M. Hermann, J. Švenda a M. Hermann,
dole K. Houserová, B. Čermák, L. Sýkorová, P. Morong a Š. Troják

V disciplíně kata mladší žákyně získali závodnice TJ karate Nové Hrady
Karolína Houserová 2. místo a Lucie Sýkorová 3. místo

I. kolo Ligy talentované mládeže v karate
Novohradské závodnice získali dva cenné kovy

V neděli 8.3.2020 se do sportovní haly v Českých Budějovicích
sjelo rekordních 160 dětských závodníků ze 16 oddílů z Jihočeské-
ho kraje, aby změřili své síly v disciplínách kata a kumite. Tato sou-
těž byla určena pro nejmenší bojovníky do 14 let od nejnižších
bílých pásů až po vyšší žákovské stupně technické vyspělosti v bar-
vě zelené.

V dopoledních hodinách se konala soutěž kata - souborná povinná
sestava. Na tatami ve dvojicích proti sobě nastupovali soupeři vždy roz-
lišení modrou a červenou šerpou a z této dvojice zvítězil závodník, kte-
rý získal od rozhodčích vyšší počet zvednutých praporků dané barvy,
tedy vyšší počet hlasů.

V disciplíně kata mladší žákyně vybojovala v silné konkurenci
2. místo Karolína Houserová a 3. místo získala v téže kategorii pro naše
barvy Lucie Sýkorová. Ani naši mladší žáci se v početném poli závod-
níků rozhodně neztratili, když Štěpán Troják získal pěkné 4. místo, Pat-
rik Morong a Bohumil Čermák obsadili 5. - 6. místo.

Naši nejmladší závodníci si poprvé vyzkoušeli atmosféru soutěží
v karate, prokázali svoji připravenost i na soutěže vyšších kategorií a
díky poctivé přípravě a práci týmu trenérů dokázali získat i dvě medai-
le. Děkuji všem našim členům za vzornou reprezentaci, trenérům za
soutěžní přípravu a rodičům za podporu našich nejmenších závodníků.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

(pokračování ze str. 25)
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ČEVAK a.s.

hledá

PRACOVNÍKA
pro občasný záskok

obsluhy čistírny
odpadních vod

v Nových Hradech

Pracovní doba cca 400 hod. ročně

Podrobné informace

vedoucí provozního střediska Borovany
Pavel Božák, Tel.: 602 421 814,
e-mail: pavel.bozak@cevak.cz

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

řádková inzerce

UZÁVĚRKA příštího čísla je
19. dubna 2020

www.kicnovehrady.cz
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Fotomozaika Dětské masopustní
koledy aneb „jak šel čas“ II.


