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Vážení spoluobčané,
v době, kdy píši tyto řádky, stojí naše celá

země před dalšími zpřísňujícími se opatře-
ními v boji proti koronaviru a pravděpodob-
ně i před dalším polovičním či celým lock
downem. Uvidíme, jak velké „uzamčení“
obchodů, služeb, provozu úřadů a dalších in-
stitucí nás čeká. Již nyní těsně po polovině října
je ale jisté, že nás nečekají žádné zářivé chvíle a
že situace je a bude velmi vážná. Otázkou je
právě rozsah a délka.

Po úspěšném zvládnutí první jarní vlny
jsme si možná až moc rádi mysleli, že i druhá
vlna bude podobně úspěšně zvládnutelná. Co
přispělo k tomu, že naše země včas neřešila
rozšíření viru v období konce prázdnin a zej-
ména v září, nemohu plně zhodnotit. Možná to

bylo z důvodu blížících se voleb a snahy vlády
neutrpět ztráty voličů neoblíbenými opatření-
mi, snad to byl strach, že hlavní aktéři nedokáží
vše jasně vysvětlit, nebo možná jen obyčejná,
ale o to hrozivější neschopnost poslouchat od-
borníky v oblasti šíření viru.

I my ve městě jsme pod vlivem optimistic-
kých informací a vládou stanovených podmí-
nek plánovali a realizovali různé kulturní a
společenské akce a věřili, že i ty naplánované
na druhou polovinu října a listopad budeme
moci občanům a turistům nabídnout. Na zá-
kladě aktivní komunikace s vedením kraje a
krizovým štábem jsme však i my plánované
aktivity od druhého říjnového týdne utlumili a
i v rámci chodu města jsme pomalu začali
přecházet na opatření, která jsme zažili již při
první vlně.

Covid 19 jakoby nejprve obcházel naše
město z dálky. Možná si mnozí mysleli, že to
tak bude navždy. Ale nakonec vir dorazil
i k nám. A přiznejme si, že s prvními nakaže-
nými a prvními rozsáhlejšími karanténami
s nutností testování, opustil většinu lidí pů-
vodní optimismus a museli jsme si připustit,
že se vše opravdu reálně dotýká nejen lidí
v okolních obcích, ale i v našem městě, osa-
dách, v ulicích, kde každý z nás bydlí, a třeba i
našich rodin a nás samotných, proto nikdo ne-
může vědět, kde se s virem potká či kde na něj
vir „čeká“. A těžko se můžeme celkově uzav-
řít doma a přestat fungovat…

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

(pokračování na str. 5)

Malý, ale jistě milý, koncert u novohradské DPS potěšil v nelehké době
seniory. K. J.

Děti ze školní družiny malovaly i básnily pro
stromy. Na obrázku je oblíbený strom Stelly
Motyčáková. A básničky na straně 10.    K. J.

Při zatím posledním venkovním koncertu – Oslava života – na novohrad-
ském náměstí si zahrála i Podhoranka. Více uvnitř čísla. K. J.

Jedna z fotografií J.K. Šmída, které jste mohli vidět na velkém formátu při poslední výstavě
v Koželužně, je naše město při východu slunce. K. J.
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Návštěva školkových dětí v lese Řáholci. K. J

Pejsci se do školní družiny vrací opakovaně a děti se tak mohou díky své vychovatelce a nadšené
chovatelce jezevčíků V. Cepákové dozvědět o „psím životě“ spoustu užitečných rad. K. J.

Foto z letních Údolských slavností a článek najdete uvnitř zpravodaje. K. J.

V rámci jednoho projektového dne zažily děti i
lovy beze zbraní. Co ulovily vidíte na pěkných
obrázcích. Více o tom uvnitř zpravodaje. K. J.

hfli

FOTOMOZAIKA
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Zápis z 63. schůze městské rady
ze dne 21.09.2020

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 z 62. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 62. jednání rady města.

� 2. Informace ředitele základní školy
Rada bere na vědomí informace ředitele ZŠ
N. Hrady Mgr. K. Kříhy týkajících se čin-
nosti Základní školy Nové Hrady.
(Rada pozvala na své jednání ředitele ZŠ
N. Hrady p. Mgr. K. Kříhu. Pan ředitel in-
formoval radu města o průběhu zápisu do
první třídy a postupném dovybavování uče-
ben v rámci ZŠ. Rada byla též ředitelem ZŠ
informována o početním stavu pedagogic-
kého sboru a zajištění výuky pro školní rok
2020/2021.)

� 3. Smlouva o smlouvě budoucí – Vyšné,
K 2351-kabel NN"
Rada města souhlasí se smlouvou č.:
1030056940/001 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s. České Budějovice na akci:
Vyšné, K 2351-kabel NN, za jednorázovou
úplatu ve výši 10.000 Kč a postupuje návrh
ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti Projekty elek-
tro – J. Hypš, Rynárec návrh smlouvy č.:
1030056940/001 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene na stavbu: Vyšné,
K 2351 – kabel NN. Stavbou budou zatíže-
ny pozemky parc. č. 2329, 2338/1, 2340,
2519 v k.ú. Vyšné.)

� 4. Odpuštění nájmu – Josef Trajer
Rada města schvaluje prominutí nájemného
z nebytových prostor v objektu č.p. 46 panu
J. Trajerovi, Dobrkovská Lhotka po dobu
opatření vlády ČR k nouzovému stavu a tr-
vání omezení užívání předmětných prostor
pro podnikání a pověřuje Technické služby
(p. Duspivová) města Nových Hradů přípra-
vou dodatku k nájemní smlouvě.
(Rada města obdržela žádost od pana
J. Trajera, Dobrkovská Lhotka o odpuš-
tění březnového, dubnového, květnové-
ho a červnového nájemného nebytových
prostor v objektu nám. Republiky 46 –
Restaurace Pod Radnicí z důvodu znemož-
nění podnikání kvůli koronaviru.)

� 5. Prodloužení nájemní smlouvy –
Tesařová (Květinka)
Rada města schvaluje záměr pronájmu ne-
bytových prostor - prostory sloužící k pod-
nikání - Květinka v objektu č.p. 55, Nové

Hrady, na dobu určitou pěti let a pověřuje
tajemníka MěÚ zveřejněním záměru na
úřední desce města.
(Rada obdržela od paní J.Tesařové, bytem
Hamr žádost o prodloužení nájemní smlou-
vy na prostory sloužící k podnikání - Kvě-
tinka v objektu č.p. 55 Nové Hrady.)

� 6. Pozemky Údolí u N.H. – Krajský
pozemkový úřad Č.B.
Rada města souhlasí s podáním žádosti
o užívání nemovité věci dle návrhu a pově-
řuje starostu podpisem Návrhu. Rada města
dále pověřuje starostu projednáním podmí-
nek nájemní smlouvy, popř. kupní smlouvy.
(Rada obdržela žádost o sdělení od Krajské-
ho pozemkového úřadu pro JČK k poze-
mkům v k.ú. Údolí u Nových Hradů a jejich
dalšího využití. Jedná se o pozemky parc.č.
744/1, 744/2, 744/4, 1488/4, 1488/5 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů. Pozemky parc.č.
744/1, 744/2, 744/4, 1488/4 navazují na po-
zemek parc.č. st. 127 ve vlastnictví města
Nové Hrady. Pozemek parc.č. 1488/5 - jed-
ná se účelovou komunikaci. Předmětné po-
zemky je možné odkoupit. Podmínkou
odkupu je podepsání nájemní smlouvy na
předmětné pozemky.)

� 7. Prodej pozemků – Roškovi
(po zveřejnění)
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 709/4 v k.ú. Štiptoň o výměře 224 m2,
manželům Roškovým, bytem Štiptoň za
cenu 40 Kč/m2 a postupuje schválení prode-
je k projednání na jednání zastupitelstva
města.
(Rada města na základě předchozího zve-
řejnění záměru prodeje projednala žádost
manželů Roškových, bytem Štiptoň o do-
koupení pozemku parc.č. 709/4 v k.ú. Štip-
toň o výměře 224 m2.)

� 8. Osadní výbor vyjádření – Veličkov
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
Osadního výboru Nakolice, Vyšné, Obora
ze dne 09.09.2020.
Rada města schvaluje záměr pronajmout
část pozemku p.č. 1188/14 v k.ú. Nakolice
o výměře cca 370 m2, na dobu určitou pěti
let, za částku 2Kč/m2/rok a pověřuje tajem-
níka MěÚ zveřejněním záměru na úřední
desce města
(Rada obdržela zápis Osadního výboru Na-
kolice, Vyšné, Obora ve věci žádosti pana
S. Veličkova, Č. Budějovice o prodej části
pozemku p.č. 1188/14 v k.ú. Nakolice.
Osadní výbor nesouhlasí s prodejem části
pozemku p.č. 1188/14 v k.ú. Nakolice a dle
přiloženého upraveného nákresu žádá, aby
byl předmětný pozemek o výměře cca
370 m2 pronajat. Rada nemá námitky k pro-
nájmu.)

� 9. Osadní výbor vyjádření – manželé
Lužičští
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
Osadního výboru Nakolice, Vyšné, Obora
ze dne 09.09.2020.
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemku 1188/14 v k.ú. Nakolice o výměře
cca 138 m2 za částku 100 Kč/m2 a pověřuje

tajemníka MěÚ zveřejněním záměru na
úřední desce města.
(Rada obdržela zápis Osadního výboru Nako-
lice, Vyšné, Obora ve věci žádosti manželů
Lužických o odkoupení části pozemku p.č.
1188/14 v k.ú. Nakolice. Osadní výbor sou-
hlasí s prodejem části pozemku p.č. 1188/14 v
k.ú. Nakolice o výměře cca 138 m2 dle návr-
hu za podmínky, že podél cesty zůstane pás
široký 1 m. Rada nemá námitky k prodeji po
zhotovení geometrického plánu.)

� 10. Osadní výbor vyjádření – manželé
Klimešovi
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
Osadního výboru Nakolice, Vyšné, Obora
ze dne 09.09.2020.
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mků parc.č. KN 2326 o výměře 230 m2 (za-
hrada) a parc.č. KN 2325 o výměře 584 m2

(trvalý travní porost) vše k.ú. Vyšné za částku
100 Kč/m2 a pověřuje tajemníka MěÚ zveřej-
něním záměru na úřední desce města.
(Rada obdržela zápis Osadního výboru
Nakolice, Vyšné, Obora ve věci žádosti
manželů Klimešových, Č. Budějovice o od-
koupení pozemků parc.č. KN 2326 o vý-
měře 230 m2 (zahrada) a parc.č. KN 2325
o výměře 584 m2 (trvalý travní porost) vše
k.ú. Vyšné. Osadní výbor souhlasí s pro-
dejem předmětných pozemků. Rada nemá
námitky k prodeji.)

� 11. Osadní výbor vyjádření – Prof.
MUDr. Špička
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
Osadního výboru Nakolice, Vyšné, Obora
ze dne 09.09.2020.
Rada města schvaluje záměr pronajmout
část pozemku p.č. 1188/14 v k.ú. Nakolice
o výměře cca 648 m2, na dobu určitou pěti
let, za částku 2Kč/m2/rok a pověřuje tajem-
níka MěÚ zveřejněním záměru na úřední
desce města.
(Rada obdržela zápis Osadního výboru Na-
kolice, Vyšné, Obora ve věci žádosti Prof.
MUDr. I. Špičky, CSc. na odprodej části po-
zemku parc.č. KN 1188/14, k.ú. Nakolice.
Osadní výbor nesouhlasí s prodejem části po-
zemku p.č. 1188/14 v k.ú. Nakolice a dle při-
loženého upraveného nákresu žádá, aby byl
předmětný pozemek o výměře cca 648 m2

pronajat. Rada nemá námitky k pronájmu.)

� 12. Pozemky pod tělesy komunikací –
ÚPZS
Rada města bere na vědomí sdělení Úřadu
pro zastupování státu Odboru hospodaření s
majetkem.
Rada města souhlasí se zasláním nabídkové
ceny na pozemek parc. č. 807/6 v k.ú. Nové
Hrady a pověřuje tajemníka MěÚ dalším
jednáním.
(Rada obdržela sdělení Úřadu pro zastupo-
vání státu Odbor hospodaření s majetkem
k možnému úplatnému převodu pozemků
pod tělesy komunikací v k.ú. Nové Hrady.
Jedná se o pozemky parc.č. 807/6 (přístupo-
vá komunikace k sousedním stavbám gará-
ží) a parc.č. 807/7 (travnatý pás, bez dalšího
využití) v k.ú. Nové Hrady.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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� 13. Informace o realizaci státu – ÚPZS
Rada města bere na vědomí informaci ÚPZS
ve věcech majetkových o výběrovém řízení
k prodeji pozemku parc.č. 274/5 o výměře
77 m2 v k.ú. Údolí u Nových Hradů.
(Rada obdržela informaci ÚPZS ve věcech
majetkových o výběrovém řízení k prodeji
pozemku parc.č. 274/5 o výměře 77 m2 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů.)

� 14. Omezení provozu + provoz během
prázdnin – MŠ Nové Hray
Rada města bere na vědomí návrh ředitelky
MŠ Nové Hrady Mgr. Tuscherové na ome-
zení provozu na 1 třídu a uzavření MŠ ve
školním roce 2020/2021.
(Rada obdržela návrh ředitelky MŠ Nové
Hrady Mgr. Tuscherové na omezení provo-
zu na 1 třídu a uzavření MŠ ve školním roce
2020/2021.)

� 15. Konvektomat – MŠ Nové Hrady
Rada města bere na vědomí cenové nabídky
k pořízení konvektomatu s příslušenstvím
pro MŠ Nové Hrady.
Rada města souhlasí s nákupem konvekto-
matu dle cenové nabídky č. 20NA00170
od společnosti DSD METALIC Trade
s.r.o., IČ: 49196448, Plzeň s výší ceny
199.904,35 Kč a následnou zápůjčkou MŠ
Nové Hrady.
(Rada obdržela dvě cenové nabídky k poří-
zení konvektomatu s příslušenstvím pro MŠ
Nové Hrady. Jako vítězná nabídka byla

odsouhlasena nabídka společnosti DSD
METALIC Trade s.r.o., IČ: 49196448, Pl-
zeň s výší ceny 199.904,35 Kč. Konvekto-
mat zlepší kvalitu a teplotu podávaných
pokrmů.)

� 16. Rozpočtové opatření č. 10/2020
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 10/2020.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 10/2020.)

� 17. Smlouva s Dobrovolnickým centrem
- Komunitní centrum – Diecezní charita
při dobrovolném centru
Rada města schvaluje Smlouvu mezi Dob-
rovolnickým centrem při Diecézní charitě
České Budějovice a přijímající organizací
v oblasti dobrovolnické služby a pověřuje
starostu jejím podpisem.
(Rada obdržela návrh Smlouvy mezi dob-
rovolnickým centrem při Diecézní charitě
České Budějovice a přijímající organizací
v oblasti dobrovolnické služby. Předmě-
tem smlouvy je závazek Dobrovolnického
centra při DCH ČB vyslat dobrovolníka
v rámci programů Paleta života, Mosty na-
děje a Šance všem za blíže specifikovaných
podmínek.)

� 18. Dodatek č. 1 – ZUŠ F. Pišingera
T. Sviny
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlou-
vě o poskytnutí dotace SDO/2020/048 a po-
věřuje starostu jeho podpisem.
(Rada obdržela návrh Dodatku č. 1 ke smlou-
vě o poskytnutí dotace SDO/2020/048 uzav-
řené mezi poskytovatelem dotace (Město

Nové Hrady) a příjemcem dotace – ZUŠ
F. Pišingera, Trhové Sviny. Dodatek mění
termín pro předložení vyúčtování posky-
tovateli dotace na termín nejpozději do
15.12.2020.)

� 19. Zrušení železničních přejezdů –
Vrchota
Rada města souhlasí se zrušením železnič-
ního přejezdu P1090 na trati České Veleni-
ce – České Budějovice.
Rada města nesouhlasí se zrušením želez-
ničního přejezdu P1091. na trati České Ve-
lenice - České Budějovice.
(Rada města opětovně, na základě poskyt-
nutých informací od člena rady M. Vrchoty,
projednala žádost Správy železnic, státní
organizace se sídlem v Praze 1 o vydání sta-
noviska ke zrušení železničních přejezdů
P1090 a P1091 na trati České Velenice -
České Budějovice. Tyto přejezdy se nachá-
zejí v místní části Jakule. Železniční pře-
jezd P1090 není v současné doby využíván.
Železniční přejezd P1091 je plně využíván
složkami HZS, správou Lesy ČR a rybáři.)

� 20. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající správ-
ní řízení.
(Starosta informoval radu o probíhajících
správních řízeních.)

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

� 22. Otevírací doba – Česká pošta s.p.
Rada města bere na vědomí sdělení České
pošty s.p. o novém systému otevírací doby
pro veřejnost na pobočkách České pošty.
(Rada obdržela sdělení České pošty s.p.
o novém systému otevírací doby pro veřej-
nost na pobočkách České pošty.)

� 23. Přidělení bytu v DPS
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
sociální komise ze dne 01.07.2020.
Na základě doporučení sociální komise rada
města schvaluje přidělení bytu v DPS Nové
Hrady p. J. Šulcovi, Údolí.
(Rada obdržela zápis z jednání sociální
komise ze dne 01.07.2020 ve věci opětov-
ného projednání žádosti o přidělení bytu
v DPS Nové Hrady pro pana J. Šulce,
Údolí s výsledkem: Sociální komise do-
poručuje přidělení bytu v DPS Nové Hra-
dy p. J. Šulcovi, Údolí.)

Přiznání k poplatku z pobytu
Upozorňujeme poskytovatele úplatného pobytu (dále jen „ubytovatel“), že dle zákona

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a dle obecně závazné vyhlášky
č. 1/2020 o místních poplatcích, je každý ubytovatel povinen ohlásit správci poplatku vznik
poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování pře-
chodného ubytování osob za úplatu. Taktéž i ukončení činnosti. Formulář k ohlašovací po-
vinnosti je volně dostupný na webových stánkách města (sekce Městský úřad – tiskopisy –
ekonomický odbor).

Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu, jež má povinnost poplatek
od poplatníka vybrat a odvést správci poplatku (ekonomický odbor MěÚ Nové Hrady). Po-
platek z pobytu je splatný do 30 dnů po uplynutí každého kalendářního pololetí příslušného
kalendářního roku. Ubytovatel ve stejné lhůtě předloží správci poplatku vyplněný formulář
„Přiznání k poplatku z pobytu za období“ (dostupný na webových stánkách města – sekce
Městský úřad – tiskopisy – ekonomický odbor).

Pro kalendářní rok 2020 činí sazba poplatku z pobytu na celém území města Nové Hrady
částku 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku (tj. v podstatě za
každou noc).

Osvobození od poplatku a další podmínky jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou
č. 1/2020 o místních poplatcích.
Odkaz na tiskopisy:
https://www.novehrady.cz/assets/File.ashx?id_org=10625&id_dokumenty=9917
https://www.novehrady.cz/assets/File.ashx?id_org=10625&id_dokumenty=9913
Odkaz na obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020:
https://www.novehrady.cz/assets/File.ashx?id_org=10625&id_dokumenty=9921

Výše uvedené doklady můžete doložit osobně na ekonomický odbor Městského úřa-
du Nové Hrady případně na e-mail: vlastak@novehrady.cz. Uvedené tiskopisy musí být
správně, úplně, průkazně a pravdivě vyplněny a podepsány.

správce poplatku MěÚ Nové Hrady

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

OŽP informuje:

POSLEDNÍ SVOZ

biologicky rozložitelného
komunálního odpadu – BIO

bude uskutečněn

v pátek 23.11.2020



listopad 2020 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 5

Vážení spoluobčané, jsem rád, že většina
občanů zvýšila ostražitost a snaží se dodržovat
ministerstvem zdravotnictví nastavená opatře-
ní. Jsem rád, že na místo paniky vidím u mno-
hých rozumné uvažování a snahu nejen chránit
sám sebe, ale i neohrožovat ty druhé. Na dru-
hou stranu vím, že nás všechny otravuje noše-
ní roušek uvnitř budov, že bychom si přáli opět
otevřené školy, fungující restaurace, kulturní a
sportovní akce či další zábavu. Bohužel to vy-
padá, že mnohé z těchto věcí ještě pár týdnů
nebudou možné…

Přestože nás to bude štvát, musíme se s tím
smířit, bojovat a snažit se nastalou situaci
nějak zvládnout. Jsem velmi rád, že Vám i
v rámci této vlny koronavirové krize mohu na-
bídnout pomoc našich hasičů, dobrovolníků,

zaměstnanců městského úřadu, zřizovaných
organizací, poskytovatelů sociálních služeb a
jiných smluvních partnerů. V první fázi je to
zejména pomoc při zajištění nákupů pro ty,
kteří si sami z různých důvodů nemohou náku-
py základních potravin, hygienických potřeb
či léků zajistit. Jsme Vám ale připraveni po-
moci i v případě, že potřebujete něco jiného –
od získání základních informací v různých vě-
cech, zajištění roušek, dezinfekce až po třeba
jen telefonické popovídání si o běžných vě-
cech. I první vlna totiž ukázala, že i přátelské
lidské slovo dokáže pomáhat…

I my ve vedení města se nastalou situací za-
obíráme. Vedle zajištění běžných funkcí měs-
ta a potřebné pomoci budeme jistě opakovaně
řešit i pomoc našim místním podnikatelům a
organizacím. Těžko můžeme vše sami zachrá-

nit, ale vím, že i třeba drobné gesto v rovi-
ně odpuštění nájmu v městských nebyto-
vých prostorech nebo pomoc při vyřízení
státních či krajských pomocí či pobídek (např.
v oblasti cestovního ruchu) daly podnikatelům
najevo, že na všechno nejsou sami…

Přestože si uvědomuji, že nastávající týdny
nebudou lehké a že koronavirová přítomnost
bude čím dál více zasahovat do našich životů,
věřím, že vše společně překonáme. Chtěl bych
poděkovat dopředu všem, kteří dodržováním
pravidel boje proti šíření viru budou chránit
sebe i druhé, a také chci poděkovat všem, kteří
ještě navíc budou ochotní pomáhat druhým.

Vím, že to nebude lehké, ale věřím, že to
společně zvládneme!

Tak hodně zdraví a síly, ať ten vir a s ním
spojenou hnusnou dobu přežijeme!

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

pokračování úvodníku ze str. 1

Den sv. Huberta se posouvá!!
Vážení čtenáři našeho Novohradského zpravodaje,

vzhledem k mimořádným opatřením ohledně šíření koronaviru jsme
se rozhodli pro posunutí termínu naší akce Den sv. Huberta na Nových
Hradech, pořádaným naším spolkem Cech sv. Huberta, z.s., a to z pů-
vodně plánovaného 14. listopadu na 21. listopadu se zachováním pů-
vodního programu. Uvidíme, do jaké míry budou platit omezující
opatření nebo zda již budou tato opatření rozvolňována natolik, aby-
chom mohli vše uskutečnit podle našeho plánu, tedy od svěcení kapličky
přes mši v kostele sv. Petra a Pavla až po posezení v Kulturně-spolkovém
domě s besedou o myslivosti a ochraně přírody spojeného s občerstve-
ním. O celé akci vás budeme informovat na našich facebookových
stránkách a v městském rozhlase. Pevně věříme, že se vše povede a my
se sejdeme na této mimořádně osvětové akci o myslivosti a kultuře s ní
spojenou. Pokud nám opatření nedovolí tento den oslavy sv. Huberta
uspořádat, posuneme je na další rok do měsíce listopadu 2021, neboť
chceme založit novou tradici ku prospěchu české myslivosti.

Závěrem mi dovolte na tomto místě poděkovat za podporu vedení
města Nové Hrady panu Mgr. V. Hokrovi, panu Páterovi Radovi, paní
K. Jarolímkové, MVDr. Kypetovi, Mgr. Markétě Kypetové, Bc. Jose-
fovi Vochoskovi a členům našeho spolku za pomoc a organizaci. Dále
bych na tomto místě vyjádřil velké poděkování všem myslivcům z No-

vohradska za podporu a velké díky našemu hlavnímu sponzorovi panu
Otakaru Veselému, generálnímu řediteli společnosti Kámen a písek
Český Krumlov, který sponzoruje nejen zamýšlenou akci Den sv. Hu-
berta, ale i Den ochrany přírody, myslivosti, rybářství a včelařství,
který pořádáme každý rok v měsíci červnu. Moc děkujeme a jsme s
pozdravem myslivosti zdar!

Martin Brychta, předseda spolku Cech sv. Huberta.

Program dne 21. 11. 2020:

09.50 hodin sraz účastníku u kapličky „U lípy“ (nová cesta od zámec-
kého dvora do Nakolic cca 1 km od Nových Hradů – par-
kování vozidel zajištěno U lípy)

10.00 hodin zahájení slavnostního obřadu svěcení kapličky Páterem
Radem a pořadateli akce

11.00 hodin Svatohubertská mše v kostele sv. Petra a Pavla na Nových
Hradech sloužená Páterem Radem za myslivce a zvěř

11.30 hodin ukončení mše
12.00 hodin občerstvení na sále spolkového domu s kulturním prog-

ramem o myslivosti za doprovodu kapely „Párty“ s ka-
pelníkem Josefem Vochoskou

15.00 hodin volná zábava

Nová kniha Josefa Kroutvora – Bukvova hůl,
Zápisky a pověsti z Novohradských hor

– vypráví o naší krajině
Čisté a moudré psaní, někdy i poetický hu-

mor a hlavně – tajemná i vzrušující atmosféra
hor, které máme přímo za zády – první mé po-
city po přečtení. A pak hned pohlazení po duši,
návrat někam zpátky pod kůži stromů, do not
pramenů potoků, do vůně, která nejde z vlasů,
do ne-známa.

Nová kniha „nepatrného formátu“ skromně
a neokázale nabízí autorovo pouto k novo-
hradské zemi a životu. Čtení na jeden večer a
pak se znovu k řádkům budete vracet.

Úvod k tuctu nových pověstí
z Novohradských hor:

Drobné kapesní pověsti zachycují ozvěnu
toulek po Novohradských horách. Stačilo vzít
tužku do ruky a ona se sama rozběhla po papíru

jako ta Bukvojova hůl po krajině. Novohradské
hory jsou stále prázdné, až liduprázdné, bez
starých hospodářů. Příroda je zde silná, au-
tentická, ale také plná melancholie a odkazů
k historii. Vyprávět pověsti z Novohradských
hor je vlastně způsob, jak nebýt jen pouhým
návštěvníkem a turistou. Krkonoše mají své-
ho Krakonoše, Novohradské hory mají svého
Bukvu, hraběte Buquoye, který stále obchází
své panství a stará se o les. Novohradské hory
nabízejí nejen čistý vzduch, čistou vodu a stále
vzácnější ticho k obnově sil, ale také inspiraci!
Važme si toho!

A následují Pověst o Bukvovi, Pověst o po-
topě, Pověst o ztracené písničce nebo Pověst
o Trojmezníku. Ale i Pověst o mravenčím krá-
lovství, a ta je až „nebezpečně“ čerstvá.

Tento malý klenot vydalo studio Stará ško-
la, s.r.o., grafické studio a malé nakladatelství
v Borovanech (www.staraskola.net).

Krásné počtení přeje Květa Jarolímková
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Co jsem se dozvěděla z novohradského kláštera?
V říjnovém NZ jsem napsala svoji úvahu

o záměru Rodiny Panny Marie postavit na
Dobré Vodě Poutní dům. Celkem podrobně a
otevřeně jsem zmínila svůj zájem o tuto nepo-
chybně zajímavou věc a záležitost i svoje oba-
vy na možné zásadní dopady na celou lokalitu.
Ve svém článku jsem rovněž zmínila, že se po-
kusím oslovit zdejší farnost, tedy klášter,
abych u zdroje informací našla odpovědi na
své otázky.

Dne 12.10. jsem zaslala mail Páteru R. Še-
divému s dotazem na možný rozhovor pro NZ
a když nepřišla žádná odpověď, pokusila jsem
se o kontakt telefonem. Dne 16.10. se mi ozval
Páter Šedivý, že se o mé zprávě dozvěděl až
s odstupem vhledem ke svému zdravotnímu
stavu. Dohodli jsme se, že se pokusíme tedy
udělat rozhovor „mailovou formou“, neboť
není nikdo, kdo by jej mohl v této věci zastou-
pit, načež jsem mu 19.10. zaslala první otázky.
Dne 25.10. jsem obdržela stručnou odpověď,
ve které mimo jiné píše – K vaší žádosti sdělu-
ji, že v současné době a za vzniklých okolností
nepovažujeme za potřebné se jakkoli vyjadřo-
vat k budoucím záměrům RPM na Dobré
Vodě. Děkuji za pochopení. S pozdravem a
přáním dobra. P. Radoslav Šedivý

Tato odpověď mi velmi připomíná podobné
univerzální „odpovědní fráze“, obzvlášť ně-
kterých českých politiků či mluvčích, kterým
je vlastně úplně jedno, že se někdo na něco ptá,
že se někdo něčeho obává, že se někdo o něco
zajímá, že někdo k něčemu není lhostejný. Je
to už takový „terminus-úzus“, který, přelože-
no do hovorového jazyka, znamená – Jsi mi

úplně lhostejný, Není v mém zájmu se s tebou
bavit, Nemám povinnost se s tebou bavit.

A vlastně to paradoxně vytváří prostor zod-
povědět si na položené otázky „svépomocí“,
vytvořit si vlastní teorii o dané věci a třeba se
tím i mýlit. Já sice ještě nemám a neznám na
všechny moje otázky odpovědi, ale přemýšlet
o nich, to je mé právo. A dopovědi si můžete
udělat i Vy, milí čtenáři. Zde je několik otá-
zek, které měly být součástí rozhovoru o zá-
měru Rodiny Panny Marie vystavět na Dobré
Vodě Poutní dům.

1. Proč jste ani do říjnového NZ nechtěli
o tom informovat, ačkoli nějaký příslib z Vaší
strany nejprve byl? Já bych jej určitě ráda
otiskla.

2. Myslíte si, že je zbytečné o takovémto po-
měrně velkém stavebním záměru a zásahu do
novohradské krajiny informovat zdejší obyva-
telstvo?

3. Proč vlastně novohradský klášter a zdej-
ší farnost tak málo komunikuje a informuje
o své činnosti prostřednictvím místního měst-
ského zpravodaje?

4. Na rozdíl od dřívější otevřenosti klášte-
ra, kdy byl vnímán jako Místo setkávání (za
působení Pátera Bonfilia), je dnes klášter
často vnímán jako uzavřené společenství bez
většího propojení a zájmu o stav současné
společnosti – Jste raději „sami pro sebe“?
Neměla by ale právě dnes být církev mnohem
víc otevřena všem trablům světa a zejména
její duchovní činnost více rozšířena mezi
všechny lidi?

5. Váš počáteční postoj (při ne-informo-
vání o záměru stavby PD) a uzavřenost kores-

ponduje s pocitem, že novohradský klášter je
„prázdný“. I já jsem nedávno použila spojení
slov „prázdný klášter“, který může dobře po-
sloužit pro poutníky. Není třeba kvůli tomu
stavět další „poutní hotel“. Anebo má být Pout-
ní dům spíš místem, které by mělo přinášet
z ubytování finanční zisk, aby se mohla více
rozvíjet duchovní činnosti pro Novohradsko?

Tak ráda bych znala odpovědi nejen na tyto
otázky.

Pokud má jakýkoli člověk své úmysly čisté
a stojí si za nimi, pokud jeho činnost neškodí a
nemá co skrývat, pokud jeho působení a vliv
má dopad nejen na jeho bezprostřední okolí,
ale i na další sféry života lidí a stav krajiny…
může se o tom podělit s jiným člověkem, který
má také svoje čisté úmysly, stojí si za nimi…
Nebo se mýlím?

Vážený pane Šedivý,

v minulosti jsme několikrát spolupracovali
na krásných kulturních projektech, například
koncerty v novohradském kostele sv. Petra a
Pavla nebo na Dobré Vodě. Několikrát jsme
Vám vyšli vstříc při Vašich církevních či du-
chovních aktivitách, kdy jste využívali naše
městské objekty pro setkání lidí i ze zahraničí
a poskytovali jsme Vám naše zázemí a služby.
Vždy jsme tak činili ku prospěchu věci a se
vzájemným respektem. Je mi upřímně líto, že
toto není na misce vah dnes. Přeji Vám mnoho
zdraví a sil do dalších dnů. Pokud svůj postoj
změníte a přijmete můj zájem o věci budoucí,
budu ráda naslouchat.

K. Jarolímková, člověk, redaktorka NZ
a vedoucí KIC města Nové Hrady

Novohradské hory
Hory se skrývají v mlhavém oparu
Dnů plných sluníčka bývá již pomálu
Hory nás krásou svou pokaždé omámí
Uprostřed skví se chrám, vidět je zpovzdálí

Ten pohled na hory je vpravdě úchvatný
Nyní je ohrožen člověka jednáním
Tisíce poutníků chtějí sem přivolat
Poutní dům postavit, přírodu udolat.

Dříve ti poutníci chodili s procesím
Zvládli se poprati i s malým pohodlím
Kdekoli přespali, poutní dům neměli
A přesto úkol svůj s plnou ctí splnili

Ach hory nádherné, co s vámi bude
když lidská chamtivost vítězí všude…

od Elišky Búdové

foto J. K. Šmíd
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Volební ohlédnutí
aneb několik malých postřehů

redaktorky NZ
Čísla

Volební systém u nás a jeho výsledky vyjadřují, že nejúspěšnější
strana je ta, které získá ve volbách nejvíc procent hlasů, ta je vítězná.
Ale ta čísla se mohou číst i „opačně“. Pokud z příchozích voličů hlaso-
valo pro „vítěze“ cca 20 %, tak těch zbývajících cca 80 % ho nevolilo.
Kdo je tedy vlastně vítěz? V případě krajských voleb se to tentokrát jas-
ně promítlo do „konečného volebního výsledku“, kdy se spojovaly po-
litické strany či hnutí, aby zabránily (a veřejně se k tomu „přiznaly“)
dalšímu „působení“ hnutí s názvem AnoNeObojí. Takhle totiž „nesla-
ně a nemastně“ a často zmateně, prospěchářsky a jak se to zrovna hodí
do kapsy, toto politického hnutí v naší zemi (myslím tím opravdu
v zemi nás všech občanů České republiky nikoli České fabriky či pod-
niku na peníze pro vyvolené) už nějakou dobu funguje. Byl to zajímavý
povolební stav. A navíc, co nedokázali například investigativní noviná-
ři a bdělí občané, dokázal udělat „Kovid“. Obnažil až na dřeň veškeré
„blábolení“ a úmysly, které by s opravdovou politikou měly být na
hony vzdálené. Vždyť co to je politika si lze najít i na „Googlu“ –
V rámci rozhodovacích procesů je politika správa věcí veřejných, umě-
ním řídit stát…Plán nebo postup jednání vlády vytvořený výběrem
z více alternativ na základě zhodnocení současného stavu, který má ří-
dit současné i budoucí rozhodování…

Nevolíš, tak nepřepínej
Pokud ještě zůstaneme u čísel, tak z potencionálních voličů přišlo ke

krajským volbám ani ne polovina. A to je k zamyšlení. Jenom by mne
zajímalo, zda ti, kteří nepřišli volit (pokud k tomu opravdu neměli ale
skutečné a vážné důvody) budou stejně využívat všechny „kolektivní
vymoženosti“. Né, že by těch vymožeností v současné době bylo zase
tolik, ale bez některých se neobejdeme – lékařská péče, vzdělávání, do-
prava… Ta lhostejnost, rezignace či nevíra poloviny občanů je až skli-
čující. Když si totiž uvědomíme, že Hlas (ten v hrdle i ten volební) je
jedním z důležitých prostředků našeho sebevyjádření, tak vzdát se ho
zcela? Ne-odevzdat ho a tím se vzdát alespoň nějaké možnosti být sou-
částí světa i budoucnosti? Proč?

To musíte mít
Politické „PR“ je dnes profesionálně „vymazlený marketing“. Je to

opravdu hodně vysoký standart, který má udělat vítěze, respektive
„jeho obraz“. Kam se hrabou všechny volební programy, jeho obsahy a
cíle. To už čte nejspíš málokdo(?). Hlavní je reklamní „upoutávka na to,
co musíte mít“. A jestli je to nové auto, nový dům, nový telefon nebo
nový politik? To je vlastně úplně jedno. Princip vnucování je stejný a
někdy z toho vznikne taková fraška, že si jenom říkám – a pro koho to-
hle je? Kdo tomu uvěří? Koho to má přesvědčit? To si ti „PíáRci“ mys-
lí, že v zemi žijí opravdu jenom „blbečci“?

Nejen volební programy
Souhlasím, že volební programy mohou být v mnohém „stejné“,

protože současná témata se tak nějak vyprofilovala díky našemu způso-
bu života a vztahu k zemi a skoro všichni je denně cítíme. Pominu-li
nejaktuálnějšího „vetřelce Kovida“ (ale on s tím vlastně souvisí až až),
tak poslední roky se mezi hlavní témata dostalo klima, migrace, voda,
odpady, zemědělství, školství, vzduch, HDP, ledovce, korupce, čapí
hnízda, Únie, doprava, ... zkrátka všechno.

Takže CO je třeba řešit a vyřešit víme. Pak je důležitý KDO, no a
možná nejdůležitější otázkou je JAK?

A když víme CO, musíme bedlivě sledovat KDO a JAK. A to je právě
součástí naší „volební možnosti“. Tedy alespoň takhle „po lopatě“ si to vždyc-
ky říkám sama sobě a v každém případě je to dneska velká dřina všechno to
usledovat, vyznat se a porozumět. Detektivka, která ale má smysl.

Politici „odspodu“
Kdo by mohl pomoci s přehledností politického chaosu? Tak třeba

komunální politici, kteří by měli být a častou jsou občanům nejblíže.
Například zastupitelé a aktivní „místní politici“, kteří již překročili práh
„pouhého přihlížejícího občana“. Ti, díky svému zájmu a aktivitám o
věci veřejné, mohou být pomocníkem v orientaci v tom všem kolem
nás. A jaká je skutečnost? Pokud zůstaneme doma, tak např. za Trikolo-

ru či ČSSD kandidovali v krajských volbách (sice na dost spodních
místech) zdejší občané s politickou zkušeností a dokonce na prvním
místě SPD (byť s žádnou komunální politickou zkušeností) jsme měli
rovněž „zástupce“. Proč ale nikdo z nich se třeba v tom našem „místním
plátku“ neobtěžoval napsat několik řádků na „obhajobu“ jich samotných a
strany, kterou svou osobou reprezentují? Že by to bylo pro krajské volby
zbytečné? Osobně si myslím, že právě ti „nejnižší politici“ jsou nesmírně
důležití, protože jsou určitým „měřítkem“ a srovnávací veličinou pro posu-
zování i „politiky vyšší a nejvyšší“. I oni mají v rukou moc ovlivňovat vo-
liče a dávat jim recept na to, jak politiku vnímat a rozumět jí. A ačkoli
téměř každý má svého novináře, informační weby, televizní noviny, dis-
kusní pořady a ověřené autority, tak to, co řekne „politik-soused Franti-
šek“, může mít přesto velký význam. K. Jarolímková

Včera, dnes a zítra
aneb 17. listopad je stále aktuální

V listopadovém zpravodaji se na téměř třech stranách dozvíte o jedné
z významných událostí naší historie, o bitvě na Bílé hoře. A ačkoli se dnes
průběh a význam na tuto bitvu doplňuje o další informace a pohledy, je to
rozhodně významné výročí úctyhodného stáří 400 let. Odráží se zvláštním
a nezaměnitelným způsobem v myslích mnoha generací lidí, kteří žili na
území Rakousko-Uherska, Čech, Československa, Česka. Myslím si, že
pocit z prohrané bitvy máme dokonce i zakódovaný do určité míry v naší
mentalitě. Někdo má bitvu u Waterloo a někdo Bílou horu…

Já bych ale nyní vzpomněla jinou bitvu – 17. listopad 1989 a jednu její
osobnost. Je to výročí nekulaté a nedávné a přesto „aktuálně vzrušující“. Po-
může mi k tomu text z knihy „Václav Havel: Má to smysl“. Je to kniha roz-
hovorů, které byly (nebo nebyly) publikovány v různých novinách nebo
časopisech v letech 1964-1989. Chcete-li, tedy čtěte následující řádky:

Jak se celkově díváte

na perspektivy společnosti v naší zemi?
Domnívám se, že moderní společnost – nejen u nás, ale i na Západě

– je v hluboké krizi. Chápu ji především jako krizi duchovní, mravní,
existenciální. Všechny ostatní krizové jevy, od zoufalých ekologických
vyhlídek přes absurdní prázdnotu vyspělé konzumní společnosti až po
politický marasmus různých zjevných i skrytých diktatur, chápu jako
důsledek této celkové krize člověka. Jediné skutečné východisko z ní vi-
dím v perspektivě jakési obsáhlé a hluboké „existenciální revoluce“,
v jakési duchovní a mravní rekonstrukci člověka a společnosti. Od růz-
ných politických ideologií jako takových a od jejich střídání si mnoho
neslibuji a za důležitější, než k jakému hnutí se kdo hlásí, považuji, jaký
je člověk. Nevěřím ani moc na různé politické strany, systémy, koalice,
bloky a doktríny. Spíš věřím na méně nápadná, ale opravdovější spole-
čenství lidí, kterým jde o důstojný a smysluplný život. Neupínám se ko-
nečně k nějakým politickým či jiným změnám „odshora“, ale věřím spíš
na to, co každý z nás udělá tam, kde je „dole“. Ostatně objevilo-li se
v posledních letech něco lepšího ve „vysoké politice“, bylo to téměř
vždy jen výsledek procesů, jejichž počátky byly „dole“: ve sféře život-
ních pocitů, tužeb, nároků a myšlenek obyčejných slušných lidí.

(Kurier, 31.3.1978, Rakousko)
K. Jarolímková

Karikaturista Mirek Kemel nemá v dnešní době o inspiraci rozhodně
nouzi. KJ



8 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ listopad 2020

Podzimní ohlédnutí za Údolskými slavnostmi
V dnešních obtížných a stresujících dnech

bychom se s vámi rádi ohlédli zpět do letního
období plného kultury, zábavy a pěkného po-
časí. A doufáme že vám toto ohlédnutí zpět
připomene normální život a dodá pozitivní
energii v této těžké době. Nezbývá než věřit,
že aktuální omezení povedou k řešení stávající
krize a v příštím roce se budeme moci opět
potkávat při podobných sportovních a kultur-
ních akcích.

V sobotu 22.8.2020 připravil hasičský so-
bor SDH Údolí, pro obyvatele Novohradska
a spřátelené hasičské sbory z okolí, v Údolí
u Nových Hradů další ročník již tradičních
Údolských slavností a hasičské soutěže me-
moriálu Údolských hasičů. Letošní ročník byl
bohužel poznamenaný stínem strachu z koro-
navirové nákazy, proto jsme i my, krátce před
realizací akce, zvažovali její zrušení. Nakonec
jsme se rozhodli akci zachovat a nechat pří-
padnou účast, či neúčast na svobodném roz-
hodnutí našich návštěvníků. O to lepší pocit
jsme nakonec měli z mnohých pozitivních
ohlasů od návštěvníků, soutěžních družstev,
ale i účinkujících umělců. Nic jsme však ne-
chtěli ponechat náhodě a připravili jsme řadu
doporučených hygienických opatření (zvýše-
ný počet WC, mycí a dezinfekční kout, vše
maximálně rozložené v ploše hasičské louky).
I když otevřenost a rozlehlost hasičské louky
spolu se slunečným počasím bylo a v budouc-
nu bude opatřením samo o sobě.

Stručná rekapitulace 12-ti hodinového prog-
ramu slavností, při kterém mohli návštěvníci
zažít:
− Hasičskou soutěž v údolském podání do-

plněnou o netradiční sání vody z potoka,
které se účastnilo 10 soutěžních družstev.
Družstva SDH Údolí obsadila následující
umístění: Ženy – 1. místo ,
Muži II – 3. místo , Muži I – 5. místo.

− Trnuli jsme hrůzou při ukázkách dvou
profesionálních hasičských zásahů:
– při hrozivé nehodě dopravního dvou-

plošníku v řídce osídlené lesní oblasti -

v podání dětského hasičského družstva
Soptíků Hamr (medvídek přežil)

– při nebezpečné nehodě dodávky převá-
žející nebezpečné látky v podání dět-
ského hasičského družstva Cihelňáčků
Rapšach.

Oběma družstvům děkujeme za skvělý zá-
žitek a držíme palce v jejich dalších aktivi-
tách.

− Zažili jsme znamenité vystoupení pěti hu-
debních kapel: Sallyho měchotrubci, Ko-
lem dokola, Colouful people, Seven’s,
Kreden CZ. Rozsahem repertoáru jsme
snad zasáhli široké divácké publikum.
Velké díky zde patří i mistru zvukaři za
nazvučení celého repertoáru.

− Další zpestření programu v podobě ne-
ustále obsazeného řetízkového kolotoče
(pro děti tradičně zdarma), střelnice, stán-
ku s pamlsky a skvělého občerstvení v po-
dání Budějovického Budvaru.
Toto vše by se však neobešlo bez finanční

pomoci našich tradičních sponzorů a podporo-
vatelů, díky kterým jsme pro vás a nás mohli
celé Údolské slavnosti opět zorganizovat v re-
žimu nulového vstupu.

Za finanční a organizační pomoc děkuje-
me hlavně městu Nové Hrady a Technickým
službám Nové Hrady. BUDĚJOVICKÉMU
BUDVARU za zajištění občerstvení a zapůj-
čení vybavení. Firmě SABE za dodání krás-
ných pohárů a medailí pro malé hasiče.
Firmě JEDNOTA za přípravu dárkových
balíčků pro malé hasiče a dalším sponzorům:
MELODIE, COLORPRINT, KOFOLA, JUPEKO,
PETRASEK1988, GW LOGISTICS, OKNO
PLAST PN, Libor Novák, SALLY tours,
STAVBY Ing. Stehlík, VODA PLYN Novák,
ELEKTROINSTALACE Šavel a TRUHLÁŘ-
STVÍ Kratochvíl.

Na závěr musím poděkovat všem kamará-
dům a kamarádkám z SDH Údolí i mimo něj za
3 i více dní nezištné brigádnické práce na tom,
aby Údolské slavnosti a memoriál Údolských
hasičů opět zdárně proběhly. Mohl bych zde

vypsat mnoho jmen, ale za všechny jmenuji
hlavně našeho kamaráda a hasiče Pavla Miha-
ličů hlavního organizátora kulturního progra-
mu a guru slavností obecně.

Na závěr bychom vás rádi pozvali na další
ročník Údolských slavností a memoriálu Údol-
ských hasičů dne 21.8.2021. Můžete se spo-
lehnout, že uděláme vše pro to, abychom
Údolské slavnosti opět připravili a abychom
se opět mohli na hasičské louce v Údolí spo-
lečně vrátit k normálnímu kulturnímu životu.
Nyní však nezbývá než dodržovat nastavená
pravidla a věřit v pozitivní vývoj situace a
hlavně doufat v opětovné oživení kulturního
a podnikatelského sektoru.

Za SDH Údolí Pavel Hamberger

DOTAČNÍ
PODPORY „COVID“

Město Nové Hrady informuje podnika-
tele o aktuálních možnostech dotačních
podpor pro OSVČ a firmy v souvislosti se
současnými opatřeními vlády k řešení
COVID krize. Soupis dotačních progra-
mů a opatření je zveřejněn na interneto-
vých stránkách města Nové Hrady –
www.novehrady.cz

Pro firmy např.:
¡ Záruční programy COVID III pro firmy

zasažené koronavirem
¡ Dotační program COVID – Nájemné II
¡ COVID II – Kultura
¡ Kompenzační bonus pro OSVČ

a společníky malých s.r.o.
¡ COVID – Bus
¡ COVID – Sport
a další

Pro OSVČ např.:
¡ Program Ošetřovné pro OSVČ
¡ Kompenzační bonus pro OSVČ

a společníky malých s.r.o.
¡ COVID Ubytování, program na

podporu ubytovacích zařízení
¡ Dotační program na COVID Nájemné II
¡ Liberační daňové balíčky
a další
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Co se dělo ve školce…
Nový školní rok jsme zahájili po prázdninách v plné síle. Mezi za-

městnanci mateřské školy došlo k několika změnám. Ve třídě Žabiček
k paní učitelce Marii Dorotovičové přešla paní učitelka Renáta Círalo-
vá za paní učitelku Nikolu Dvořákovou, která nám odešla na mateřskou
dovolenou. Ve třídě Koťátek zůstala paní učitelka Olga Tuscherová
a po mateřské dovolené se vrátila paní učitelka Michaela Rybárová. Ve
třídě Broučků zůstaly paní učitelky Šárka Dibďáková a Eva Heřmanová
a připojila se k nim asistentka pedagoga paní Světlana Mayer Pajerská.
Ve třídě Sluníček zůstala paní učitelka Petra Lepšová s novou paní uči-
telkou Ivetou Prachařovou, kterou děti již znaly z prázdnin. V kuchyni
došlo také ke změnám. K vedoucí stravovny paní Romaně Čadové
přišly nové posily kuchyně paní Alena Kučerová a paní Radka Šídlová.

Už v září jsme nelenili a pro děti připravili několik akcí a výletů.
První byl projektový den „Jóga pro děti“ pod vedením lektorky paní
Lenky Brychtové, která se s dětmi vydala na cestu do Afriky.
¡ 17. září přišla k nejmenším dětem lektorka canisterapie se svou fenkou Heidy. Díky caniste-

rapii děti ztratily zábrany před neznámým zvířetem, naučily se, jak se chovat ke zvířátkům
obecně a získaly povědomí o možném nebezpečí při neuváženém jednání.

¡ 18. září jsme s dětmi ze tříd Broučků a Sluníček vyrazili na výlet k myslivcům do Malont.
Navštívili jsme „Les Řáholec“, ve kterém bydlel Rumcajs, Manka a Cipísek. Pohádkové pos-
tavičky nás provedly lesem, kde děti plnily různé úkoly – s Mankou sbíraly lesní plody, s Ci-
pískem skládaly puzzle zvířátek a s Rumcajsem stopovaly zvířátka do jejich domečků. Děti si
výlet moc užily.

¡ 22. září vyrazily děti ze třídy Sluníček do Benešova nad Černou do „Pohádkové knihovny“.
Paní knihovnice si pro ně připravila povídání o knihovně, ukázku z její práce a pohádkové há-
danky. Děti měly možnost, nejen si prohlédnout knihy, ale i zjistit, jak to v knihovně vlastně
funguje. Broučci navštívili knihovnu v Nových Hradech, kde si projektový den v knihovně
také užili.

¡ 23. září „Přiletěla včelka“ v rámci projektového dne na zahradu ke Koťátkům a Žabičkám.
Děti měly možnost vyslechnout, jak žijí včelky i ochutnat různé včelí produkty. Odpoledne
jsme uspořádali na zahradě MŠ informační schůzku pro rodiče, na které jsme seznámily rodi-
če s řádem mateřské školy a novinkami ve školce.

¡ 1. října navštívily děti ze tříd Broučků a Sluníček Záchrannou stanici v Třeboni. Děti viděly
různá zvířátka, která se lidem, i přes jejich zranění, podařilo zachránit a ve volné přírodě by se
k nim do takové blízkosti nedostaly. Viděli jsme ježka, čápa, volavku, labuť, vydry, lišku, ve-
verky, kunu i káně.

V současnosti jsme museli kvůli nouzovému stavu a nepříznivému vývoji epidemiologické
situace spoustu akcí zrušit. I přesto se dětem snažíme zajistit pestrý vzdělávací program. A tak
nám nezbývá jen popřát všem pevné zdraví a věříme, že tato nelehká doba brzy skončí.

Vaše novohradská školka

Canisterapie v MŠ

Návštěva knihovny v Benešově nad Černou

Návštěva v lese Řáholci

Záchranná stanice Třeboň
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Den stromů
Na Den stromů, 20.10., měly děti za úkol

vyfotit nebo namalovat jejich oblíbený strom
a vymyslet o něm krátkou básničku.

Jako první odevzdala obrázek s básničkou
Stellinka Motyčáková. Tady je.

VRBA JÍVA
Mám nejradši vrbu jívu
Připomíná lesní vílu
Naše zahradní vrba
Své tajemství skrývá
Plní přání ptáčkům
Všem jejich zobáčkům

A ještě dvě pěkné básničky

Bříza od Verči Vicánové
Bříza na podzim opadává
na jaře a v létě nám stín dává.
Její listí ve vánku krásně šustí
najdeme ji klidně v Ústí…

Dub červený od Míši Vicánové
Dub červený
je krásně barevný,
jeho lístky ráda sbírám
i když z toho večer zívám Dub červený od Míši VicánovéBříza od Verči Vicánové

Kamarádi pejsci
Každý pes přináší svému majiteli mnoho

radosti a lásky. Když držíte psí packu v ruce
a do očí se vám dívají ty věrné oči, víte, že vás
bezmezně miluje.

Každý rok naše jezevčí holky z chovatelské
stanice Celeste Cascata Jůlinka, Ája a malá Ka-
čenka přicházejí za dětmi do školní družiny.
Cílem těchto pravidelných setkání je připome-
nout dětem, jak se mají správně o psí miláčky
starat. Povídáme si o původu psů, výchově
štěňat, správné výživě, výstavách nebo o ve-
terinární péči. Na závěr besedy vždy patří do-
tazům. Děti se ptají na to, co je zajímá, a mají
také možnost si psí kamarádky pohladit nebo
se s nimi pomazlit. Už se těšíme na další bese-
du příští rok. Soužití psa a člověka přináší
mnoho pozitivního, hlavně velikou lásku a od-
danost, kterou pes svému pánovi dává.

Starejte se o své pejsky co nejlépe, protože
si to zaslouží.

Vlasta Cepáková,
chovatelská stanice jezevčíků Celeste Cascata
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V pátek 9. 10. proběhl u nás v družině pro-
jektový den „Lovci beze zbraní“. Tento projek-
tový den byl motivován naší letošní celoroční
hrou „Lovci beze zbraní“, ve které se s dětmi
zabýváme pozorováním okolního prostředí
a přírody, jejím poznáváním a ochraňováním.
Povídáme si o tom, jak lze lovit (zachytit) zvíře,
rostlinu nebo také pouhý okamžik, aniž by-
chom někomu nebo něčemu ublížili.

V tento den nás navštívila paní Marhouno-
vá s panem Wegrem, zástupci Mysliveckého
spolku Nové Hrady, a vyprávěli nám zajíma-
vosti o lovu beze zbraní, například o sokolnic-
tví. Dále o odchytu zvěře a jejím následném
vypouštění v krajině, kde je jí málo. Ukázali
nám vyfocená a také preparovaná zvířata, která
měly děti jako správní lovci beze zbraní ulovit
– nakreslit. Vzniklo mnoho krásných obrázků.
Protože nám počasí přálo, strávili jsme venku
moc pěkné odpoledne. Celý projektový den za-
chytili fotoaparátem Adam a Filip Strejčkovi.

A na závěr naše pravidla lovců beze zbraní:
pozoruj, opatruj, naslouchej, vyfoť a namaluj!

ŠD

Projektový den „Lovci beze zbraní“
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Pomocný zvukař a antidepresivní omalován-
ky :-|

Koncert Oslava života a možná na několik měsíců
„poslední hudba naživo na veřejnosti“

„Podpořeno z MPSV
– soutěž Obec přátelská rodině/seniorům 2020“

Dechová hudba Podhoranka Country kapela Dobrá Pára

Rock-popová kapela Dětský pokojíček

Dlouhý nadpis článku vyjadřuje neobvyklou situaci, respektive několik situací, které se stří-
daly rychleji, než jsme si přáli. Ještě na začátku září jsme se těšili na Václavský koncert s podti-
tulem Oslava života, který se nakonec přesunul do začátku října, kdy už byla ale „všeobecná
nálada“ na setkávání o poznání menší. A pravdou je, že jsme se zrušení „oslavy života“ opravdu
bránili až do poslední chvíle, včetně všech účinkujících, a moc se nám nechtěla všechno vzdávat.
I proto jsme přistoupili na některá „obezřetnější opatření“ (koncertní sezení diváků nebo vytěs-
nění občerstvovacího stánku mimo stan, abychom zabránili většímu shlukování lidí) a i ten náv-
štěvnický zájem vlastně přirozeně nahrál bezpečnému uspořádání koncertu. Přesto z toho byly
i trochu rozpolcené pořadatelské pocity.

Účinkující kapely – Podhoranka, Dobrá Pára i Dětský pokojíček – ale hrály s radostí a chutí,
tušíce, že je čeká dlouhá pauza v živém hraní. Spojení tří různožánrových kapel bylo ušito na
míru všem generacím, neboť koncert se konal jako součást nabídky akcí ze soutěže Obec
přátelská rodině/seniorům 2020.

Děkuji všem za přátelskou atmosféru koncertu, kterou jste všichni vytvořili, a moc si přeji,
abychom nemuseli příliš dlouho čekat na další podobné kulturní příležitosti k setkávání. Hodně
zdraví a sil každému z vás do podzimních dnů.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady
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Ohlédnutí za výstavou NE-POVRCHNÍ
Téměř do poloviny října (do 11.10.) stihla naše výstava oslovit asi

140 návštěvníků. Škoda, že jich nemohlo být více. Škoda - to jediné lze
napsat, protože smysl a obsah této výstavy, myslím si, měl opravdu co
nabídnout. Podobně to vnímali i ti, kteří nám ze svého zážitku nechali
vzkazy v návštěvní knize:

Zajímavé a nezvyklá shoda dvou autorů. Děkujeme za krásy, které ani
netušíme někde hledat. Oba autoři perfektní – SUPER.

Výborná kombinace fotografie shora a opravdu zblízka ?? Velká spo-
kojenost.

Je hezké vidět rodný kraj shora. Děkuji. Pěkná výstava.

Honzo, máš to krásný! Díky!

Hezké, poučné, inspirativní.

Mnozí z těch, kteří přistoupili na „poznávačku“ fotografií od Jany
Nebesářové“, byli úspěšní a budou obdarováni „originální fotografií“.
Děkuji všem, kteří jste na tu hru přistoupili. A zájemci o fotografie naší
krajiny z výšky se mohou také těšit na „kus nádhery z nebe“. Několik fo-
tografií můžete vidět i na Fcb „GalerieKozeluzna“. K. Jarolímková

V přízemí jste mohli vidět například zvětšený detail klíštěte (a pochopit
jeho schopnost zvětšovat tělo) nebo jste mohli pohlédnout bzučivce do
očí anebo obdivovat střed sedmikrásky

Druhé patro nabídlo mezi trámovím fotografie novohradské krajiny

Dominanta našeho města – strážný hrad na ze-
mské hranici

Na fotografie vidíte zvětšený detail plísně, která se někdy objeví na obyčejném chlebu. Je to tak
trochu bonsai…

Tento obraz anděla objímajícího novo-
hradský kostel a naše město namalovala
Petra Dvořáková-Haisová už před třemi
lety pro předvánoční výstavu nazvanou
„Andělská výstava“. Výstava tehdy „vy-
užila“ motiv anděla z městského znaku a
jeho propojení s předvánočním časem.
Obraz visí v salonku v Koželužně na zdi
až téměř u stropu a je to takový výtvarný
ochránce všeho, co galerie v průběhu
posledních letech udělala pro milovníky
výtvarného umění a tvůrčích aktivit.
Doufám a přeji si, aby nám anděl z města
neulétl. Statečný a zdravý podzim všem,
i andělům,

přeje K. Jarolímková

Nové Hrady
v Nových Zámcích

Fotografie od Jana Šmída budou putovat
i za hranice naší republiky, neboť partnerské
„newcastlovské“ město Nové Zámky obdrže-
lo ocenění Město kultury Slovenska a připra-
vují na prosinec výstavu fotografií z ostatních
měst aliance „Newcastle of the World“. Je to
sice trochu pech, vyhrát v této době takovou
pěknou cenu a muset kulturní akce podřizovat
„nestandartním zdravotně-společenským pod-
mínkám“, ale taková je doba… Výstava foto-
grafií v Nových Zámcích bude hlavně virtuální,
tak snad alespoň „na dálku“ uvidíme i ostatní
účastníky a umělce z celého světa. K.J.
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Jaké byly Hrady kdysi
V cyklu „Jaké byly Hrady kdysi“ jsme si připomněli některé dnes již

neexistující budovy v Nových Hradech, ale také jsme trochu zabrousili
do lidských aktivit, které se v našem městě odehrávaly. Dnešní článek
obě tato témata spojuje. Některé změny, které se tu odehrály, neusku-
tečnili profesionálové, ale dobrovolníci. Často spíše „dobrovolníci“.
Pamětníci už možná tuší, kam mířím. Ano, mám na mysli Akce Z.

Akce Z („Z“ jako zvelebování) byla „dobrovolně povinná“ pracovní
činnost obyvatel v případech, kdy státní nebo obecní správa své úkoly
nezvládala ať už pro nedostatek financí, pracovních sil nebo obecně
kvůli špatnému plánování. Typicky šlo například o úklid veřejných
prostranství, ale často se tímto způsobem řešily i náročnější úkoly – vý-
stavba prodejen, autobusových čekáren, kulturních zařízení a podobně.
Tak například v roce 1965 byly v Nových Hradech opraveny chodníky
kolem náměstí. Původní částka vyhrazená na tyto opravy, 20 000 Kč,
nestačila ani na nákup materiálu. Město ale tenkrát získalo odměnu
15 000 Kčs za umístění v soutěži k 20. výročí osvobození. Rada měst-
ského národního výboru rozhodla, že za 13 500 Kč se pořídí stavební
materiál a za zbylých 1 500 Kč koupí věcné odměny vyhodnoceným
nejlepším brigádníkům. Práce měly být hotovy do májových oslav. Ale
ouvej – písek a cement by byl, ale dlaždice a obrubníky se včas sehnat
nepodařilo. Chodníky na východní, jižní a západní straně náměstí tak
byly dokončeny až v říjnu. Dneska už se zdá být nepochopitelné, že ne-
být těchto brigád, na kterých větší nebo menší část svého volného času
strávil téměř každý občan, hodně důležitých staveb by vzniklo mnohem
později nebo by chybělo úplně. V Akci Z byl postaven například hotel

Máj, občané se brigádnicky, po své pracovní době, podíleli i na výstav-
bě jeslí, autobusového nádraží, domu s pečovatelskou službou, na re-
konstrukci vodovodu a kanalizace... Těžko bych vypisovala všechny
akce a všechny společenské organizace, které se na nich podílely. Pro
představu – za volební období 1976 – 1980 odpracovali občané města
v Akci Z 263 tisíc hodin a vytvořili dílo v hodnotě 12 milionů korun,
což v tehdejších cenách rozhodně nebylo málo, když celkem bylo na
území města proinvestováno 52 milionů korun (včetně investic podni-
kových!).

Pamětníci a účastníci můžou zavzpomínat, jak jim tyhle brigády ně-
kdy „pily krev“, ale i jak je jindy potěšily výsledky jejich práce. Dopro-
vodná fotografie je z roku 1965 a zachycuje brigádníky při opravě
chodníků na náměstí. Několik dalších snímků si můžete prohlédnout na
facebookové stránce Novohradského muzea. Je možné, že nějaké sta-
ré snímky z akcí v Nových Hradech také máte doma. Pokud je to tak,
prosím přineste je do muzea a poskytněte je k okopírování. Originály
vám zůstanou, ale současně budou kopie uchovány v muzeu pro bu-
doucnost.

J. Šáchová, Novohradské muzeum

Slavnostní otevření hrobky v roce 1904
V krásném počasí a s mimořádně velkým

počtem účastníků se ve středu 1.června 1904 v
10 hodin dopoledne uskutečnilo slavnostní
otevření hrobky hraběte Buquoye na hřbitově
na Nových Hradech budějovickým biskupem
Martinem Říhou. Již předcházející den v úterý
30. května byli zesnulí rodiče současného ma-
jitele panství Karla Buquoye exhumováni od
zaměstnanců Prvního budějovického pohře-
bního ústavu pana Antona Jiříka. Otec Jiří
Buquoy zemřel 2. září 1882 a byl pohřben
jako poslední z rodu v kryptě v novohrad-
ském kostele a jeho manželka Žofie Terezie
z rodu Černínů byla pohřbená v kryptě na sta-
rém novohradském hřbitově dne 27. dubna
1897. Nádherně zdobené nové měděné rakve
byly uloženy na starém hřbitově pod obecním
stanem. Tam hraběcí lesní a rybářský perso-
nál, jakož i členové sdružení veteránů a hasičů
na Nových Hradech drželi celou noc vigilii
(bdění). Městské budovy byly přitom ozdobe-
ny černými prapory.

Ráno 30. května 1904 přijel na nádraží bis-
kup z Budějovic Dr. Martin Říha, kterého přijal
hrabě Karl Buquoy a odvezl do města, načež ten
odešel do kláštera Servitů. Ve středu v 10 hodin
se uskutečnilo slavnostní otevření kaple a kryp-

ty hrobky. Poté, co byla hrobka biskupem Ří-
hou vysvěcena, byly rakve se slavnostním prů-
vodem přeneseny na nové místo odpočinku.
Doprovod tvořili školní mládež, hasiči a sdru-
žení veteránů, jakož i zaměstnanci hraběcího
lesního a hospodářského úřadu. Na oslavách,
jejichž uspořádání bylo ve zkušených rukou
ředitele panství Antona Teichla, byli Karl Bu-
quoy a jeho manželka, dále Henrietta, rozená
Cappi s manželem Ferdinandem a jejich syn
budoucí pán majorátu Karl Buquoy, Josef
Thun-Hohenstein zemský direktor ve Slezsku
a jeho manželka Gabriela, rozená Buquoyová,
vedoucí okresního úřadu Dr. Štěpán z Kaplice,
městská rada Nových Hradů, sdružení, dele-
gace, také celá hraběcí státní služba, rodiny
hraběte, úředníci a další.

Hrobku zhotovil hlavní stavitel hraběte
Buquoye Karel Bůžek podle návrhu pražské-
ho architekta Schulze a je šlechtickou stavbou
v neogotickém stylu s elegantní jednoduchos-
tí, která odpovídá jejímu účelu. Podlaha krypty
je z terasa, žebra křížových kleneb spočívají na
šedých mramorových sloupech, které lemují
jednotlivé výklenky rakví. Po obou stranách
vchodu vedou kamenné schody na terasu, ze
které má návštěvník nádherný výhled na hřbi-

tov, město a starý hrad a lesy v oblasti hor No-
vohradských. Krypta obsahuje oltář vyřezáva-
ný ze dřeva, dílo pražského sochaře Mráze.
Lavice také ukazují na zručného řezbáře. Za
povšimnutí stojí mozaika Madony nad vcho-
dem do kaple, dílo mnichovského umělce

Hrobka z roku 1904

pokračování na str. 21



listopad 2020 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 21

a pískovcová socha vzkříšeného Spasitele. Nová
hrobka byla postaveno za cenu 160 000 K. Tato
cena představovala tehdy zhruba hodnotu
11 ha polí nebo velkého činžovního domu.
Stavba byla dokončena za dva roky.

V hrobce je uloženo osm rakví. Již jmeno-
vaní rodiče Karla Jiří Buquoy †1882 s manžel-
kou Terezií Žofií †1897, jako další zde byly
uloženy ostatky jejich syna Ferdinanda †1909,
kterého následoval jeho bratr a zakladatel
hrobky Karl †1911. Následoval bratr manžel-
ky Ferdinanda Buquoye Filip Cappy †1922.
Jeho sestra a manželka Ferdinanda Henrieta
Buquoyová zemřela roku 1929. Dalším zde
uloženým z rodu Cappy byla sestra Henriety
Buquoyové Constance zemřelá v roce 1933.
Poslední zde uloženou zemřelou je Filipína Bu-
quoyová, manželka zakladatele hrobky Karla,
zemřelá roku 1937.

Zatím nevysvětlená zůstává okolnost, proč
jsou v hrobce uloženy ostatky bratra a sestry
hraběnky Henriety Cappy provdané Buquoyo-
vé, zatímco zde nebyli uloženi Gabriela Buqu-
oyová (†1934 ve Vídni) s manželem Josefem
Thun-Hohensteinem (†1932 ve Vídni). Ti byli
uloženi do nápadně obyčejného hrobu za hrob-
ku. Nabízí se vysvětlení, že došlo k nějaké vel-
ké rodinné rozepři. Je možné, že hrabě Buquoy
nedovolil uložení ostatků Thun-Hohensteina
do hrobky a jeho manželka chtěla být uložena
do hrobu s manželem. Ale to je jen spekulace.
Ještě v roce 1921 bydleli jak příslušníci rodu
Cappy tak i Thun-Hohenstein s manželkou
spolu na novohradském zámku. Pro úplnost je
vhodné dodat, že hraběcí rod Cappy pocházel
z Uher. Otec Henriety byl Heinrich Cappy c.k.
komoří a plukovník RU armády, který to do-
táhl až na generálmajora.

Jiří Plch

Neobvyklý diář
V polovině října vyšel z rukou jihočeského

spisovatele a novináře Jana Štiftera neobvyk-
lý diář pod názvem Diář z Novohradských
hor. Můžete v něm denně sledovat různé histo-
rické události našeho regionu, připisovat třeba
události nové nebo i jinak s ním zaměstnat
svoji mysl. Diář je doplněn i fotografiemi reá-
lií, přírody či událostí. A možná to může být i
hezký a praktický vánoční dárek. Ke koupi bude
na novohradském informačním centru. K.J.

Slavnostní otevření hrobky...
(pokračování ze str. 20) Bílá hora – prohra, nebo vítězství?

Letos to vychází pěkně – 8. listopad připadá na neděli, stejně jako před čtyřmi sty lety.
Tehdy se na návrší u Prahy střetla česká stavovská armáda se dvěma armádami katolickými.
O průběhu bitvy bylo napsáno dost, ale kupodivu neexistuje objektivní popis od přímého
účastníka, který by byl dobře obeznámen se situací. Proto se dostupné údaje, například o poč-
tu padlých, často liší. Armádě německé katolické ligy velel Jan Tserclaes Tilly a vojskům cí-
saře Ferdinanda II. Štýrského Karel Bonaventura Buquoy, obě armády dohromady měly asi
26 000 mužů. Stavovské armádě velel Kristián I. Anhaltský, měla sice jen 21 000 mužů, ti ale
zaujali mnohem výhodnější postavení na kopci a s bezpečím opevněného města za zády. An-
haltův hlavní problém ale spočíval v tom, že jeho vojákům se bojovat nechtělo. Byli to žold-
néři, profesionálové, kteří se zavázali bojovat za toho, kdo jim zaplatil. Jenže už několik
měsíců žádný žold nedostali – šlechtici ani měšťané své majetky obětovat nehodlali. Vlastní
bitva netrvala ani dvě hodiny. Vojáci, kteří z ní utekli do Prahy (a ti, kteří v Praze byli a do bit-
vy se vůbec nedostavili) se ani nepokusili dobře opevněné město bránit a Praha se vzdala
hned druhý den po bitvě, poté, co ji opustil král Friedrich Falcký. Došlo tak na slova Albrech-
ta Jana Smiřického ze Smiřic, který již roku 1618 apeloval na své spolupovstalce: „…lépe
jest částku jmění svého ztratiti a opykati s poctivostí, nežli potomně s velikou hanbou a po-
směchem přijíti o všechno…“

Dějiny nám neumožňují „zopakovat experiment“. Nikdy se nedovíme, kam by se osud
českého království ubíral, kdyby stavovská vojska zvítězila. Celé generace Čechů se učily, že
porážka na Bílé hoře přinesla zkázu a dobu temna. Nyní se ale setkáváme i s názorem, že Bílá
hora znamenala vítězství. Kdyby české země nebyly součástí habsburské monarchie, splynu-
ly by prý s Německem. Můžeme jen spekulovat, co by bylo, kdyby nedošlo k rekatolizaci.
Vydali bychom se cestou Švýcarska, Holandska, Anglie, Švédska, nebo se stali jedním z ně-
meckých států? A jak by vypadaly Nové Hrady? Pravděpodobně by se panství vrátilo Švam-
berkům, pro které by asi mělo spíš okrajový význam. Takových otázek „co by bylo,
kdyby…“ si můžeme položit celou řadu. Těžko dnes soudit, ale já vnímám Bílou horu spíš
jako prohru. Připravila nás o vzdělance, kteří buď byli donuceni odejít, jako Jan Amos Ko-
menský, nebo dokonce byli popraveni, jako Ján Jesenský. Náhradou za elity ducha nám dala
příležitost stěžovat si na tři sta let poroby (a v zajetých kolejích pokračovat výmluvami na pa-
desát let totality a tak dál). Zvítězíme, až se naučíme převzít svůj díl odpovědnosti. Třeba
i tím, že „částku pohodlí svého ztratíme, abychom potomně nepřišli o všechno “

Jitka Šáchová, Novohradské muzeum

Malá „encyklopedie“ života na hranici
Na česko-rakouské hranici u Skanzenu ochrany státních hranic

N. Hrady-Pyhrabruck je nově umístěna malá „encyklopedie“ života na
hranici našeho regionu. Destinace Novohradsko-Doudlebsko, která zde
nainstalovala multifunkční panel, dává další možnost osvěžit paměť pa-
mětníkům a říci něco nového nepamětníkům. Určitě to je jeden ze stříp-
ků naší historie, kterou někdy a někdo občas přikrášluje či transformuje
ku prospěchu svému, a proto má důležitý vzkaz zejména pro mladou
generaci. Aby víc pochopila o tom, co ji všechno může ovlivňovat a co
může ve svém životě ovlivňovat člověk sám a jaké důsledky toho všeho
mohou být. Pokud bude mít Vaše procházka o svátku 17. listopadu
směr na zemskou hranici, zastavte se na Skanzenu.

K. Jarolímková
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400 let od bitvy na Bílé hoře
Na začátku listopadu tomu bude 400 let od

závěrečné epizody vojenského konfliktu, kte-
rému se říká české stavovské povstání nebo
česká válka. Na konci této vzpoury proti Habs-
burkům se odehrála rozsahem nevelká bitva,
avšak s velmi velkým dopadem na další vývoj
nejen českých zemí, ale i celé habsburské mo-
narchie. Ano, šlo o bitvu na Bílé hoře…

Přesný datum 8. listopadu 1620 si asi ze
školy většina lidí nepamatuje, pojem bitva na
Bílé hoře ale asi ano. V souvislosti s takto vý-
znamným výročím očekávám, že se o této bitvě
bude psát v novinách a časopisech, v odbor-
ných článcích či mluvit v televizi. Nechci proto
popisovat detailní průběh bitvy. Nemá asi ani
smysl podrobně rozebírat důvody a průběh ce-
lého povstání, spíše bych rád připomněl, co této
slavné bitvě předcházelo, kdo byl jedním z je-
jích hlavních protagonistů a co vše znamenalo
pro naše město.

Zároveň věřím, že se k tomuto tématu
vrátíme i v rámci připravovaného sympozia.
Původní termín jsme museli s ohledem na ko-
ronavirová omezení odvolat, snad se tedy po-
vede jej uskutečnit v příštím roce, kdy uplyne
400 let od smrti hraběte Karla Bonaventury
Buquoye.

Období 1611–1618
Když 6. listopadu 1611 zemřel v Třeboni

poslední Rožmberk Petr Vok, dostalo se pan-
ství Nové Hrady jakožto dědictví do rukou
Jana Jiřího ze Švamberka. V roce 1615 dědil
město i panství jeho syn Petr ze Švamberka,
který otevřeně, politicky i materiálně podpo-
roval protihabsburskou opozici. Po vypuknutí
stavovského povstání se staly Nové Hrady
jedním z opěrných bodů českých stavů.

Císař Matyáš samozřejmě nemohl vzpouru
nechat bez povšimnutí. Dá se říci, že dokonce
s velkým předstihem vojenský konflikt očeká-
val, protože věděl, že sliby, které dával v době,
kdy intrikoval proti svému bratrovi Rudolfovi
II., aby získal trůn, bude jednou muset splnit
nebo vyřešit bojem.

Karel Bonaventura Buquoy
vstupuje na scénu

Karel Bonaventura z Longuevalu, baron
z Vaux a hrabě Buquoy byl jedním z nejvý-
znamnějších vojevůdců své doby. Válečnické-
mu umění se vyučil u slavného Alexandra
Farnese či Ambrosia Spinoly. Přestože pochá-
zel z původně francouzského rodu, stejně jako
jeho otec Maxmilián působil ve španělských
službách. Na začátku 17. století si získal záslu-
hy v bojích s Francií a Spojenými nizozem-
skými provinciemi. Jeho věhlas byl takový, že
mu francouzský král Jindřich IV. nabídl post
vrchního velitele francouzské armády. Hrabě
Buquoy však zůstal věrný katolické víře a i na-
dále působil v oblasti Španělského Nizozemí
(dnešní Belgie, Lucembursko a část severní
Francie), kde španělského krále zastupoval
arcivévoda Albert Rakouský.

Cesty osudu zavedly Karla Bonaventuru
do Čech prvně v roce 1611. Arcivévoda Albert
jej v době míru (příměří ve válce se Spojenými
provinciemi bylo v roce 1609 uzavřeno na
12 let) vyslal společně se Spinolou do středu
Evropy, aby jeho jménem poblahopřáli jeho
bratru Matyášovi (Albert byl nejmladší bratr
Rudolfa II a Matyáše) k získání české králov-
ské koruny a zúčastnil se jeho korunovace.

Již během prvního setkání se snažil císař
Matyáš získat hraběte Buquoye do svých slu-
žeb. Karel Bonaventura se ale rozhodl navrátit
zpět do Bruselu a Matyášovi pouze přislíbil po-
moc v případě nejvyšší nouze a za předpokladu,
že bude souhlasit španělský král i arcivévodský
pár. S ohledem na své postavení u dvora arcivé-
vodského páru a svoji funkci tzv. grand bailli
(vrchní správce provincie) v Henegavsku ani
neměl příliš důvod pouštět se do nejasných
dobrodružství daleko od domova.

V roce 1614 však císař opět požádat svého
bratra, aby hraběte Buquoye vyslal na sněm do
Lince. Řešila se tady nejen otázka boje proti
Turkům a Gáboru Bethlénovi, který se zmoc-
nil Sedmihradska, ale též situace v českém

království. Císař musel ukázat svoji sílu a dát
najevo, kdo by byl jeho spojencem a pomocní-
kem v případě nějakého vojenského konfliktu.
Proto se společně s K. B. Buquoyem objevil
29. ledna 1614 na zahájení sněmu v Č. Budějo-
vicích a následně 28. března vydal rezoluci,
kterou byl hrabě Buquoy jako plukovník dělo-
střelectva přijat do císařských služeb s platem
12 tisíc zlatých ročně v době míru a s dvojnásob-
nou částkou v době války. Na sněmu v Linci byl
Karel Bonaventura 1. září jmenován vrchním
polním maršálem v dobách míru i války. Císař
tímto jmenováním naznačil, že s Buquoyem
počítá jako s hlavním velitelem své armády.

Začátek stavovského povstání 1618
Zatímco si hrabě Buquoy užíval rodinné-

ho života, spravoval henegavskou provincii a
staral se o vlastní majetky na pomezí dnešní
Belgie a Francie, situace v Čechách se vyos-
třovala. Vše vyvrcholilo slavnou květnovou
defenestrací, která odstartovala povstání čes-
kých a moravských stavů vůči císaři. Ten již
na začátku června prosil bratra Alberta o po-
moc a vyslání hraběte Buquoye. Arcivévod-
ský pár však nechtěl hraběte ztratit, proto
dlouho jeho odchod oddaloval.

Kontrakt o vstupu Karla Bonaventury do
císařských služeb byl po splnění všech podmí-
nek podepsán až 13. července 1618. Hrabě
Buquoy získal titul vrchního velitele císař-
ských a královských vojsk, jeho plat byl sta-
noven na 2 000 zlatých měsíčně a náhrada za
vykonané služby na 13 000 zlatých ročně. Na-
víc po podpisu smlouvy obdržel od arcivévo-
dova pokladníka 6 000 brabantských korun.
Do Vídně pak hrabě dorazil v doprovodu
svých vojáků 15. srpna 1618.

Císař Matyáš mu zvýšil plat ze dvou tisíc
zlatých měsíčně na tři tisíce zlatých a pro prv-
ní výdaje mu předal 6 000 tolarů. Téhož dne
mu předal velení nad armádou v Čechách se
slovy: „Vidíte to, hrabě. Činy, které jste dopo-
sud vykonal pro náš rakouský a burgundský
dům, mi dávají víru, že budete schopen, s Boží
milostí, triumfovat nad nesnázemi, ve kterých
se nalézají mé záležitosti v Čechách, a že
rychle přivedete tuto zemi k poslušnosti.“

Hrabě

Darovací listina pokračování na str. 23
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Postup císařských vojsk
1619–1620

Hrabě Buquoy opravdu postupnými kro-
ky naplňoval svoji pověst výborného straté-
ga. Získával důležité opěrné body v rámci
Rakous i Čech, čímž omezoval manévrovací
možnosti českého vojska. První velké vítěz-
ství zaznamenal u Záblatí, později dobyl vý-
znamné body v česko-rakouském příhraničí,
včetně Nových Hradů.

Na začátku roku 1620, přesně 6. února, se
také stal majitelem panství Nové Hrady, Rož-
mberk a Libějovice (společně s Žumberkem a
tvrzemi Chvalkov a Cuknštejn). Krásně česky
psanou listinou mu císař formálně daroval tato
panství, spíše však je třeba v tomto kroku vidět
dvě důležité věci. Zaprvé touto formou svému
generálovi zaplatil za veškeré výlohy spojené
s vydržováním vojska a zadruhé jej motivoval
k rychlému ukončení bojů.

Karel Bonaventura však nechtěl opouštět
svoji strategii postupného oslabování soupe-
ře. Věděl, že má v zádech diplomatické úsilí
císaře (získání pomoci z Bavorska a dalších
zemí) a na něj navazující větší finanční záze-
mí. Proto různě manévroval se svými vojáky
v Čechách a Rakousích a čekal na další posily.

Na cestě k Bílé hoře
Po spojení s vojsky Maxmiliána Bavorské-

ho (8. září 1620) došlo k dobytí rakouského
Hornu, poté vojsko pokračovalo do Českých
Budějovic. Maxmilián se k nim vydal přímou
cestou, zatímco Buquoy oklikou přes Rož-
mberk. Dne 23. září tak byly obě armády opět
spojeny a 29. září vyrazily společně na Písek,
který se statečně bránil až do 1. října, protože
jeho posádka doufala v pomoc stavovského
vojska. Při dobývání Písku se opět vyzname-
nali Buquoyovi valonští vojáci, na jejichž ad-
resu poté Maxmilián Bavorský s úsměvem
poznamenal: „To jsou zase ti ďáblové promě-
nění ve Valony, kdo nám otvírá brány.”

Po dobytí Písku se spojenecké vojsko sna-
žilo dobýt Plzeň a Rakovník, což se mu nepo-
dařilo. U Rakovníka byl navíc 4. listopadu
Karel Bonaventura zraněn do „stehna a přiro-

zení“. I když zranění nebylo životu nebezpeč-
né, vyřadilo jej na delší dobu z aktivního boje.
Sám Karel Bonaventura o svém zranění žerto-
val, že byl zraněn na místě „které jako muž
nejvíce potřebuje a kde nejvíce hřešil…“

Strategie postupného vyčerpávání stavov-
ského vojska sice slavila své úspěchy, ale
Maxmilián Bavorský společně se svým gene-
rálem Tillym nakonec prosadili rychlý odchod
od Rakovníka a navrhovali utkat se v otevřené
bitvě se stavovskou armádou. I přesto, že Bu-
quoyovi se zdálo zbytečné riskovat případnou
porážku v jedné bitvě, která by pokazila celé
jeho dvouleté úspěchy a zbytečně mohla rebe-
lantům novou energii, vytáhlo císařské a ligis-
tické vojsko směrem na Lyšany, Rynholec,
Unhošť a dorazilo až před Prahu.

Labutí píseň českých stavů nebo
slavné vítězství?

Večer před bitvou na Bílé hoře se konala
malá porada císařských vojáků. Karel Bona-
ventura svým vojákům pouze řekl: „Pojďme,
pánové, protože na místo hýbání jazykem je
třeba nechat mluvit naše ruce.“

Dne 8. listopadu ráno bylo vše připraveno
k bitvě. Buquoy přijel v kočáru ke svým voj-
skům a vyslechl hlášení poručíka de Motta,
který byl na průzkumu. Ten hodnotil pozici
knížete z Anhaltu jako velmi výhodnou. Gene-
rál Tilly přesto prosazoval útok, ke kterému se
nakonec přiklonil i Buquoy se slovy: „Tak
tedy nech nás zvítězit nebo zemřít“. České
vojsko mělo na Bílé hoře okolo 21000 mužů
proti 26000 mužům spojené armády hraběte
Buquoye a Maxmiliána Bavorského. Spojená
armáda byla na Bílé hoře rozdělena na dvě
křídla – pravé bylo pod velením hraběte Buqu-
oye, levému veleli Maxmilián Bavorský a ge-
nerál Tilly. Hrabě Buquoy řídil svá vojska
z kočáru (zranění mu neumožňovalo vystoupit
do koně). V bitvě se opět vyznamenali valonští
jezdci, zvláště pak Guillaume Verdugo, který
osobně zajal knížete Anhalta.

Dvouhodinová bitva na Bílé hoře nakonec
přinesla rozpad stavovské armády a spojená cí-
sařská a ligistická armáda slavila velké vítěz-
ství. Ze strany českých stavů se jednalo spíše
o dohru labutí písně, která započala již spoje-
ním spojeneckých armád 8. září 1620.

Po vítězství na Bílé hoře Buquoy ani Max-
milián netušili totální rozklad stavovské armá-
dy a neodhodlali se ihned zaútočit na Prahu.
Oba přenocovali v letohrádku Hvězda. Teprve
během noci se část Buquoyova pěšího pluku
zmocnila pražských hradeb a Buquoy tak
mohl v 11 hodin vjet do města. Co jeho příjez-
du do města předcházelo popisuje Pavel Skála
ze Zhoře ve své Historii české: „Po dosaženém
vítězství porovnal se kníže bavorské s Bukvo-
jem, aby k samé Praze přitrhli. Jakož se tak
stalo a ještě toho večera pěchota jich podala se
a položila se u samých zdí městských nahoře
na vrchu sv. Vavřince. Naráno 9. listopadu pě-
chota a zvláště Valoni začali lézti přes zdi
městské. Pod tím pak měšťané a obyvatelé ma-
lostranští podjednou odeslali psaní ponížené
ke knížeti, že se z příjezdu jeho šťastného sr-
dečně radují, očekávajíce s žádostí velikou na
jeho rozkaz a nařízení milostivé, jak by se dále
v té věci chovati měli. Aby tedy vojáci císařští
i bavorští lidí ubohých nemordovali a ze jmění
je dočista nevyzuli…“

Ohlasy z celé Evropy
Císař Ferdinand II. se o velkém vítězství

dozvěděl 18. listopadu a 25. listopadu poslal
hraběti Buquoyovi své blahopřání s prosbou
o další informace. Vyjádřil též naději, že Bu-
quoy dokáže využít toto vítězství i proti morav-
ským stavům a nedá nepříteli možnost přivolat
posily. Dne 26. listopadu 1620 pak císař na-
psal dopis arcivévodovi Albertovi, ve kterém
jej informuje o vítězství a uvádí: „Za velkou
část výsledků tohoto významného dne vděčíme
velikosti ducha a zkušenosti hraběte Buquoye.”
Dalšího blahopřání spojeného s požehnáním se
Buquoyovi dostalo 19. prosince od samotného
papeže Pavla V., kterým mu dopisem blahopře-
je k vítězství, vyzdvihuje jeho osobní zásluhy a
oceňuje jeho věrnost katolické víře a císaři.

Hraběti blahopřál k vítězství na Bílé hoře
i španělský král Filip III.: „Mému bratranci
/hrabě Buquoy byl členem Řádu zlatého
rouna, jehož členové byli králem oslovováni
jako bratranci – poznámka autor/ a vrchnímu
generálovi mojí artilerie v Nizozemí, hraběti
Buquoyovi. O vítězství, kterého jste dosáhl
proti hraběti Falckému a jeho spojencům,
jsem se dozvěděl z podrobné zprávy hraběte
Oňata. Opět se ukázaly udatnost a chytrost,
které byly vždy spojeny s osvědčenými výko-
ny a láskou, které jste vždy pro mne vyko-
nal. Proto si Vás nyní dovoluji ujistit o mých
velkých poděkováních. V Madridu 19. ledna
1621. Já, král.”

Hrabě Buquoy si však své slávy příliš dlou-
ho neužil. Nejprve opustil Prahu, vydal se se
svými vojsky na Moravu a následně byl vy-
slán do bojů do Uher, kde byl v červnu 1621
zabit při obléhání pevnosti Nové Zámky.

Nově získaná česká panství tak převzala
do správy jeho manželka Marie Magdalena,
která zastupovala jejich jediného syna Karla
Alberta. Jejím příchodem do Čech v roce
1623 začíná nová významná kapitola dějin
našeho města…

Mgr. Vladimír Hokr
Bílá hora

400 let od bitvy na Bílé hoře
(pokračování ze str. 22)
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Milí čtenáři,
na základě nového vládního opatření jsou od 22. října do 3. lis-

topadu všechny knihovny v republice uzavřeny. O dalším vývoji
situace vás budeme informovat prostřednictvím infomailu, SMS
a webových stránek.

Pevně věřím, že tento stav nebude trvat dlouho. Přeji vám všem
pevné zdraví.

D. Císařová, knihovnice

Okénko do knihovny

Slepá bába / Jarmila Pospíšilová

Zkušená advokátka Tereza Horynová má za sebou více než dvaceti-
letou praxi a zdá se jí, že lidé ji už nemají čím překvapit. Má dobrou
pověst, žije klidný život, její soukromí je spořádané, nemá s nikým
problémy, žádné konflikty. Až do jednoho obyčejného pátečního
dne… Kdosi ji začne sledovat, časem přibydou i výhrůžky a tlak se
stupňuje.

Domino / Václav Gruber

Bohatý podnikatel s krásnou mladou manželkou a jeho mladý za-
městnanec. Romantický příběh na půdorysu klasického trojúhelní-
ku. Brzy se ale objevuje další krásná žena. Tajemná, vzrušující a
exotická, jak je to jen možné. Ale i nebezpečná. K tomu všemu plán
na stavbu letního sídla pro Evropský parlament v bývalém vojen-
ském prostoru v Čechách. Napětí stoupá ve vztazích mezi muži a že-
nami i v boji o lukrativní obchod.

Jediná maličkost / Erin Watt

Bethin život se po smrti její sestry změnil, její rodiče hlídají každý
její krok. Když pozná nového souseda Chase, získá tajného kamará-
da, ale netuší, že také on má své tajemství...

Dokonalá manželka / J. P. Delaney

Když se vzbudí, bolí ji každičký kousek jejího těla a nepamatuje si,
kdo je, kde se nachází, ani jak se tam ocitla, a tak ji hned napadne, že
je v nemocnici - že měla těžkou nehodu. Muž sedící vedle její poste-
le tvrdí, že je její muž. Ona se prý jmenuje Abbie… Ovšem když se
Abbie začnou vybavovat střípky vzpomínek, zjišťuje, že její před-
chozí život asi nebyl tak úžasný, jak jí Tim tvrdí. Může mu věřit?

Trans  / Adam Southward

Thriller anglického autora je příběhem rumunského imigranta, který
dokáže na dálku změnit svým obětem stav vědomí a tím je přinutit
k brutálním zločinům či k páchání sebevražd.

Pronásledovaní / Mark Edwards

Mělo to být dobrodružství, na jaké se nezapomíná. Velké prázdnino-
vé putování po zemích Evropy, poslední před tím, než se mladá dvo-
jice usadí a založí rodinu. Ano, dobrodružství to jistě bylo, ale
rozhodně ne takové, jaké si Daniel s Laurou představovali. Na to, co
začalo na pustém malém nádraží v Rumunsku, je žádný cestovní
průvodce nepřipravil.

Vánoční pohlednice / Dilly Court

Po otcově smrti zůstanou Alice a její těžce nemocné matce jenom
dluhy. Obě truchlící ženy jsou odkázané jen na neochotnou podporu
nepřející tety Jane. Ta se však snaží nepohodlného břemene co nej-
rychleji zbavit a pokouší se Alice provdat za svého mnohem staršího
příbuzného...

Umění být zdráv / Jan Vojáček

Proč neustále roste počet chronicky nemocných lidí? A proč si s tě-
mito chorobami současná medicína neumí poradit? Jak naslouchat
signálům těla a napojit se na svou skutečnou podstatu? Jeden z nej-
uznávanějších představitelů funkční medicíny Jan Vojáček vám
ukáže, jak ve vlastním organismu probudit schopnost samoléčby a
najít ztracenou harmonii.

Podvodníci znovu na scéně!
Taková těžká doba pro celý svět a k tomu velká kauza ve fotbalu

u nás. Zase chtějí další zločinci ovládat fotbal. Já jsem v životě neukradl
ani žvýkačku a oni okrádají fotbal o daleko větší peníze. Radím, aby
dostali pořádné „pálky“! A mělo by se to rychle vyřešit, aby to zase ně-
jak nevyšumělo.

Víte, že drtivá většina lidí u fotbalu je čestná, dala by za fotbal ruku
do ohně a pak přijdou někteří zločinci a pošlapají vlastně jejich práci.

A což maminky a tatínkové, kteří se rozhodují, jestli dát svoji rato-
lest do fotbalu. Na Hradech si to mohou dovolit, protože fotbal je zde
čistý a dělají ho poctivě všichni!

Tak rodiče, nebojte se hradeckého fotbalu, nemáte proč!
Jediné, co je hlavní? Je zdraví. Budeme ho možná moc potřebovat.

To je víc než fotbal!
Miroslav Hruška

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

II. kolo Národního poháru v karate

Marek Houser vybojoval
v disciplíně kumite bronz
V neděli 4. října 2020 se v Praze konalo za přísných hygienických

opatření 2. kolo Národního poháru v karate, tato soutěž je postupová a
nominační na Mistrovství ČR. Na prestižní šampionát se sjelo více jak
tři sta závodníků ze 49 klubů z celé ČR, kteří bojovali o postupové body
na nadcházející Mistrovství ČR v karate v Pardubicích.

V disciplíně kumite (sportovní zápas dvojic podle pravidel WKF)
v kategorii kumite dorostenci do 62 kg vybojoval v silně obsazené kate-
gorii Marek Houser bronzovou medaili. V prvním kole byl náš borec
bohužel penalizován za kontakt, ale v repasáži již Marek nedal soupeři
šanci a velmi dobrým výkonem zajistil našemu oddílu cenný kov a cen-
né body k postupu na nominaci na Mistrovství ČR, které se bude konat
v prosinci 2020 v Pardubicích.

V kategorii dorostenek se probojovala ze základní skupiny Natálie
Machová, která v dalších zápasech i přes zranění podala dobrý výkon,
ale stačilo to „pouze“ na bodované 7. místo.

Děkuji našim závodníkům za vzornou reprezentaci, trenérům za
kvalitní soutěžní a taktickou přípravu a rodičům za podporu našich
závodníků.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Marek Houser vybojoval bronzovou medaili v disciplíně kumite
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Dům – Byt – Zahrada

HODINOVÝ

MANŽEL
–- opraví, vymaluje, smontuje -–

udělá vše na co si netroufáte

Jiří Homer – tel. 607 639 486
jhomeri@seznam.cz

TV ANTÉNY

SATELITY
Montáže TV a SAT antén

pro bytové domy STA a rodinné domy
Dodání a instalace setbox,

televizorů s normou DVBT2,
satelitních systémů a receiverů

Libor Vondrášek – tel. 602 314 046

Firma Redtenbacher cz s.r.o

hledá
do svého závodu v Borovanech

2 ženy do výroby
dvousměnný provoz

Nabízíme:
ü práci v novém závodě

ü příjemné pracovní prostředí

ü zázemí zahraniční firmy

ü stravenky v hodnotě 90 Kč

ü částečně hrazené dojíždění

ü 13. a 14 plat

ü plat po zkušební době až 18 000 Kč brutto

Informace:

na tel. čísle:  727 879 278 p. Vodhánil

nebo email: jan.vodhanil@redtenbacher.at

¡ Prodám pilu „Cirkulárku“, Motor 4 kW. Tel.: 607 828 998
¡ Prodám dětskou koloběžku, červenou s bantamovými koly

(pro věk 4–10 let). Tel.: 607 828 998

řádková inzerce
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Vytápíte peletami?
Norma nestačí, požadujte certifikaci

S nadcházející zimní sezónou je opět aktuální otázka vytápění. Stále
větší oblibě českých domácností se těší dřevní pelety. S poptávkou
roste i nabídka a pelety nabízí celá řada výrobců. Spotřebitel by měl
být ovšem při koupi pelet ostražitý a vědět, že norma ČSN EN
ISO 17 225-2 je pro výrobce pouze technickým doporučením a není
právně závazná. Osvědčení o kvalitě je navíc vydáno pouze na základě
vzorku, který výrobce na počátku výroby dodá do laboratoře.

Rozhodujícím ukazatelem kvality pelet je mezinárodní certifika-
ce ENplus®, kterou v současné době vyžaduje značná část výrobců
peletových spalovacích zdrojů. V tomto případě certifikační orgán
kontroluje celý proces – od kvality vstupní suroviny přes výrobu,
skladování, manipulaci, obchodní procesy a periodicky 1 x ročně kon-
trolu kvality pelet. Certifikované pelety jsou na obalu řádně označeny
logem certifikace, třídou kvality a číslem licence. Pokud jsou pelety
volně ložené, je tato certifikace uvedena v dodacím listu. Zatímco tu-
zemská výroba se z 96 % může pochlubit certifikací s nejvyšší jakostí
A1, ze zahraničních výrobců má certifikaci ENplus® jen 77 %. Nekva-
litní pelety mohou poškodit kotel, snížit jeho životnost a mít negativní
dopad na životní prostředí. Nákup levných pelet proto nemusí být ve fi-
nále tím nejlepším a nejlevnějším řešením.

Pokud si nejste jisti, čím se při volbě vhodného zdroje vytápění pro
váš dům nebo výběru kvalitního paliva řídit, využijte bezplatnou a ko-
merčně nezávislou poradnu! Na bezplatnou konzultaci (na téma vytá-
pění, zateplení a rekonstrukce domů, dotace pro energeticky úsporná
opatření apod.) se do Energy Centre České Budějovice (ECČB) můžete
objednat na tel. čísle 387 312 580 nebo emailem na eccb@eccb.cz, bez-
platná linka (záznamník): 800 38 38 38.

Činnost Energy Centre České Budějovice je
spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.
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Vážení přátelé, kamarádi a fanoušci,
rádi bychom Vám poděkovali za Vaši podporu a také přátelství, které jsme si s Vámi během

provozu Restaurace Bistro u Míry za poslední 4 roky vytvořili.
Prošli jste si s námi velkými změnami, ať už to byl nekuřácký zákon, zavedení EET, pro

zrychlení servisu během letního náporu vybudování populárního degustačního bufetu, jarní
omezení COVID19 a nyní další a další omezování v rámci epidemie. Tato situace nás prakticky
přes zimu v našem městě uzavřela, a proto jsme přizpůsobili naši činnost formou cateringu, kdy
si u nás můžete objednat široký sortiment občerstvení mezinárodní i české kuchyně na Vaši sou-
kromou či firemní akci. Více informací o našich nových službách „Miami Catering" najdete na
webové stránce www.miroslavdusek.com

Jsou tam pro Vás připraveny také recepty zdarma z autorské knihy s unikátními příběhy naše-
ho šéfkuchaře Míry Duška, který vařil 43 let v USA a přes 6 let pro Vás tady v Nových Hradech.

Velice nám záleží na tom, abychom se s Vámi opět setkávali, a proto pracujeme usilovně,
abychom připravili znovu-otevření restaurace, ale již v jiném prostoru, také u náměstí (Česká
64) a mohli Vám opět vařit zdravá a chutná jídla. Budeme rádi za doporučení a když si přečtete
naši knihu.

Přejeme Vám ať jste zdrávy a pokud se Vám některé příběhy a recepty z naší knihy-kuchařky
líbily, potěší nás, když nám na Facebooku Bistra u Míry napíšete, co dobrého jste si uvařili.

Držte se a opatrujte
Tým spolupracovníků Bistra u Míry
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