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Jít na vzduch
Čím je ve společnosti hůř, tím více se objevují v časopisech, na so-

ciálních sítích a různých webech návody, jak podpořit svoji psychickou
a zdravotní pohodu. Jak zlepšit svoji imunitu, jak zatočit se stresem,
kolik česneku sníst, jakou meditaci zvolit proti špatným myšlenkám,
co hezkého si koupit pro radost atd. Těch doporučení a doporučují-
cích osobností je opravdu spoustu, je to nekonečný soupis rad, jak si
pomoct.

Jednou z těch doporučovaných možností na posílení imunity je
v současné době otužování studenou vodou. Stejně tak je prý prospěšné
častěji chodit na čerstvý studený vzduch („toť novodobý objev“) a vy-
čistit si tím hlavu. Pak budete mít na ten život více pozitivní energie a
lepší pohled. Něco na tom určitě bude, protože jít si vyčistit hlavu po
práci je jistě příjemné, já to dělám. Ale jít si vyčistit hlavu po práci, kte-
rou třeba už nemáte, ačkoli jste se o to „nepřičinili“, to je opravdu rada
dost blbá.

Myslím si a věřím, že až jednoho dne bude všechno fungovat, ale
opravdu fungovat tak, jak má, podle práva a morálky, tak polovina re-
ceptů na navození psychické pohody bude zbytečná. Chození v zimě
na vzduch nebude kvůli „hlavě“, ale kvůli bezprostřední radosti, kte-
rou ze sněhu a dovádění zažívají třeba děti. Zatím to je ale hodně „za-
čarovaný kruh“.

Třeba jako v písničce od Michala Tučného: Vědro má ve dně díru,
milá Lízo, milá Lízo, vědro má ve dně díru milá Lízo, co s ní? Tak ji
ucpi, milý Lojzo, milý Lojzo, milý Lojzo, tak ji ucpi milý Lojzo, milý
Lojzo, ucpi jí. A čím ji mám ucpat milá Lízo, milá Lízo…? Poslechněte
si ji někdy celou, abyste věděli, jak to v té písničce dopadlo. Třeba se na
chvíli zasmějete…

K. Jarolímková

Když je zima jak má být. Když v lednu napadl sníh, byl mráz a byla
zima, oj, to bylo příjemné. Alespoň něco normálního! Z těchto všech
sněhových fotek radost přímo čouhá! '#$ K. J.
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Fotomozaika
„Všude dobře, venku nejlépe.“ Obzvlášť v dnešní době.
To vědí i děti ze školní družiny. A když je venku hodně zima, stačí si
vzít na hlavu kulicha. Třeba takového, jaké „upletly“ barvičkami děti
z první třídy.

Zdobení malých vánočních stromečků

Děti z červeného oddělení krmí zvířátka #$ Zdobení malých vánočních stromečků #$

Putování do betléma
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Zápis ze 71. schůze městské rady
ze dne 29.12.2020

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 70. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 70. jednání rady města.

� 2. Program obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2021 – Oprava
místní účelové komunikace k.ú. Štiptoň
Rada města schvaluje podání žádosti o dota-
ci k akci "Oprava místní účelové komunika-
ce k.ú. Štiptoň" v rámci Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje v roce 2021.
(Rada obdržela návrh projektové žádosti
k akci "Oprava místní účelové komunikace
k.ú. Štiptoň". Cílem dotace je oprava místní
účelové komunikace v místní části Štiptoň.
Bude realizována oprava komunikace v dél-
ce cca 450 m o šířce 3-4 m. Součástí akce
bude i řešení stoky podél komunikace, aby
nedocházelo k podmáčení komunikace vo-
dou z přilehlých zemědělských pozemků,
kde se též nacházejí nefunkční meliorace.
Akce bude realizována výlučně na pozemku
parc. č. 706/4 v k.ú. Štiptoň, který je v majet-
ku města Nové Hrady. Komunikace slouží
jako hlavní přístup k objektům osob s trva-
lým bydlištěm v této lokalitě a ke zpřístup-
nění zemědělských pozemků a rekreačních
objektů. Celkové náklady projektu jsou
510.000 Kč, podíl žadatele v případě přidě-
lení dotace je 210.000 Kč.)

Zápis ze 72. schůze městské rady
ze dne 11.01.2021

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

Omluveni:
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 71. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 71. jednání rady města.

� 2. Žádost o přidělení bytu – ZŠ Nové
Hrady
Rada města bere na vědomí žádost od ředi-
tele ZŠ Nové Hrady o přidělení bytu paní
učitelce Lucii Šromové.

(Rada obdržela od ředitele ZŠ Nové Hrady
žádost o přidělení bytu paní učitelce Lucii
Šromové.)

� 3. Uvolněný byt čp. 191 – Komenského
ulice
Rada města souhlasí se zveřejněním proná-
jmu nemovité věci formou výběrového říze-
ní II - pozemku parc.č. st. 12/2, k.ú. Nové
Hrady, jehož součástí je objekt k bydlení čp.
191 (byt 2+1 o velikosti 70,72 m2). Rada po-
věřuje tajemníka MěÚ Nové Hrady zveřej-
něním na úřední desce města dle návrhu.
(Rada projednala návrh zveřejnění proná-
jmu nemovité věci formou výběrového říze-
ní II - pozemku parc.č. st. 12/2, k.ú. Nové
Hrady, jehož součástí je objekt k bydlení čp.
191. Jedná se o pronájem bytu 2+1 o veli-
kosti 70,72 m2. Na základě žádosti ředitele
ZŠ bude byt zveřejněn k pronájmu v režimu
bytu speciálního určení.)

� 4. Dodatek č. 1 – parkovací automaty
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytování služeb od společ-
nosti Saba ClickPark s.r.o., Praha ve věci
odkoupení 2ks parkovacích automatů typu
Strada EVOLUTION 3 (cena parkovacího
automatu činí 122.000 Kč bez DPH) a pově-
řuje starostu jeho podpisem.
(Rada projednala dodatek č.1 ke Smlouvě
o poskytování služeb od společnosti Saba
ClickPark s.r.o., Praha. Dodatek řeší zejmé-
na odkoupení 2 ks parkovacích automatů
typu Strada EVOLUTION 3. Cena parkova-
cího automatu činí 122.000 Kč bez DPH.)

� 5. Kalkulace vodné stočné 2021 –
ČEVAK
Rada města bere na vědomí návrh kalkulace
vodného a stočného pro rok 2021 od společ-
nosti ČEVAK a.s. a postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města.
(Na základě výsledku vyhodnocení pro-
nájmu vodohospodářského majetku města
rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.
varianty kalkulace vodného a stočného pro
rok 2021. Rada z nabízených variant vyhod-
notila jako nejvhodnější tzv. zelenou varian-
tu, kdy kalkulace předpokládá, že celkové
náklady za vodné a stočné budou stejné jako
v roce 2020, tj. 50,66 Kč bez DPH, a rozdíl
ve vysoutěžené částce se pozitivním způso-
bem promítne do nájemného.)

� 6. Peněžní příspěvek – Domov pro
seniory Kaplice
Rada města bere na vědomí žádost ředitelky
Domova pro seniory Kaplice o peněžní pří-
spěvek pro rok 2021 a postupuje ji k projed-
nání na jednání finanční a sociální komisi.
(Rada obdržela žádost ředitelky Domova pro
seniory Kaplice o peněžní příspěvek pro rok
2021. Finanční příspěvek by pokryl náklady
na vývoj poskytovaných služeb a péčí. Rada
postoupila žádost k projednání na jednání
finanční a sociální komise.)

� 7. Peněžní příspěvek – JCZPS o.p.s.
Rada města bere na vědomí žádost Jihoče-
ského centra pro zdravotně postižené a se-
niory o.p.s., České Budějovice o finanční
podporu pro rok 2021 a postupuje ji k pro-
jednání na jednání finanční a sociální ko-
misi.

(Rada obdržela žádost Jihočeského centra
pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.,
České Budějovice o finanční podporu pro
rok 2021 ve výši 4.000 Kč. Finanční podpo-
ra by řešila nákup a opravy kompenzačních
pomůcek. Rada postoupila žádost k projed-
nání na jednání finanční a sociální komise.)

� 8. Ukončení projektu – Výstavba
a zkapacitnění místních komunikací v N.H.
Rada města bere na vědomí sdělení Inves-
tičního a majetkového odboru MěÚ Nové
Hrady o ukončení projektu Výstavba a zka-
pacitnění místních komunikací v Nových
Hadech.
(Rada obdržela sdělení od Investičního a
majetkového odboru MěÚ Nové Hrady
o ukončení projektu Výstavba a zkapacit-
nění místních komunikací v Nových Ha-
dech.)

� 9. Změna sazebníku odměn a
koeficientů bonusových složek –
EKO–KOM
Rada města bere na vědomí oznámení spo-
lečnosti EKO-KOM, a.s. o změně sazební-
ku odměn a koeficientů bonusových složek
s platností od 01.01.2021.
(Rada projednala Oznámení společnosti
EKO-KOM, a.s. o změně sazebníku odměn
a koeficientů bonusových složek s platností
od 01.01.2021.)

� 10. Výběr poplatku za ukládání odpadů
na skládku 2021
Rada města bere na vědomí informaci od
společnosti Marius Pedersen a.s., Hradec
Králové ohledně výběru poplatku za uklá-
dání odpadů na skládku od 01.01.2021 a po-
věřuje dalším jednáním starostu města a p.
Zdeňka Vaňka - Odbor životního prostředí
MěÚ Nové Hrady ve věci výběru poplatků
za ukládání odpadů na skládku pro rok
2021.
(Rada obdržela informaci od společnosti Ma-
rius Pedersen a.s., Hradec Králové ohledně
výběru poplatku za ukládání odpadů na
skládku od 01.01.2021, kdy nabyde účin-
nosti nový zákon o odpadech.)

� 11.  Členství v Síti pro rodinu –
Komunitní centrum Nové Hrady
Rada města schvaluje podání přihlášky Ko-
munitního centra v Nových Hradech pro
členství V Síti pro rodinu, z.s.
(Rada obdržela a projednala žádost koordi-
nátorky Komunitního centra v Nových Hra-
dech o schválení přihlášky ke členství V Síti
pro rodinu, z.s. Spolek má za účel posilová-
ní hodnot rodin v mateřských centrech, ve
společnosti či na trhu práce.)

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

� 13. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících správních řízeních, ve kterých je

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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město účastníkem řízení a neměla k nim při-
pomínky.)

� 14. Pronájem nebytových prostor
– Hrbáčková
Rada města schvaluje záměr pronájmu ne-
bytových prostor - prostory sloužící k pod-
nikání v objektu č.p. 45, Nové Hrady, na
dobu určitou pěti let za minimální částku

365 Kč/m2/rok o celkové výměře cca. 95 m2

dle návrhu a pověřuje tajemníka MěÚ zve-
řejněním záměru na úřední desce města.
Rada pověřuje starostu města ve spolupráci
s MěÚ Nové Hrady, Investičním a majetko-
vým odborem přípravou rekonstrukce neby-
tových prostor v čp. 45.

(Rada projednala žádost paní M. Hrbáčkové
o pronájem části objektu čp. 45 (bývalý ob-
chod + pekárna) k provozování malého bis-
tra s vlastní pekárnou o výměře cca. 95 m2

dle návrhu.)

� 15. Splacení úvěru – Financování

obnovy vodohospodářského majetku

Rada města bere na vědomí oznámení MěÚ
N.Hrady - Ekonomického odboru o splace-
ní úvěru - Financování obnovy vodohospo-
dářského majetku

(Rada obdržela oznámení od Ekonomické-
ho odboru MěÚ Nové Hrady o splacení
úvěru "Financování obnovy vodohospodář-
ského majetku". Poslední splátka včetně úro-
ku byla uhrazena ke dni 31.12.2020.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

Buquoyská hrobka – Oprava vstupního
schodiště – restaurování kamenných prvků

V roce 2020 město Nové Hrady realizovalo s využitím finančního příspěvku poskytnutého
Ministerstvem kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón projekt „Hrobka Buquoyů na p. p. č. 238, rejstříkové číslo ÚSKP
16218/3-312“.

V rámci projektu došlo k opravě vstupního schodiště a restaurování kamenných prvků Buqu-
oyské hrobky v Nových Hradech. Hlavním cílem veškerých provedených stavebních a restaurá-
torských prací bylo zabránit pronikání srážkové vody do stavebních konstrukcí shora.

Z celkových nákladů 1.266.936,31 Kč činil
finanční příspěvek z Programu regenerace
MPR a MPZ 1.022.000 Kč. Zbývající náklady
byly uhrazeny z rozpočtu města Nové Hrady.
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INFORMUJEME
¢ Informační centrum města Nové Hrady (přízemí radnice)

bude v únoru 2021 z důvodu opatření proti šíření onemocnění COVID-19 otevřené
v omezeném provozu.
Otevřeno bude: pondělí a středa, 9-11, 14-17 hod. nebo na základě telefon. domluvy
i v jiný náhradní termín, a to pro poskytnutí nezbytných služeb pro místní občany.
Kontakt na IC N. Hrady tel.: 386 362 195,
nebo kontakt vedoucí KIC tel.: 602 150 208.

¢ Úřední hodiny pro veřejnost na MěÚ N. Hrady:
Na základě Usnesení vlády ČR dochází k úpravě úředních hodin Městského úřadu
Nové Hrady. Platnost: do odvolání
Pondělí   9.00–11.00, 14.00–17.00 h
Středa     9.00–11.00, 14.00–17.00 h

Aktuální změny otevírací doby pro veřejnost budou zveřejněny u vstupu na IC nebo radnice, Fcb KICu
a města, na www.kicnovehrady.cz, www.novehrady.cz, nebo místním rozhlasem.

Vstup do informačního centra a na radnici bude možný pouze v ochranné roušce.
Děkujeme za pochopení.

Rychlé zprávy na Facebooku i pro Vás
¡ Kulturní a informační centrum, nám Republiky 46, tel.: 386 362 195

Kancelář KIC, Kulturně-spolkový dům, Česká ulice 74, tel.: 602 150 208
Fcb: kicnovehrady

¡ Město Nové Hrady, nám Republiky 46, tel.: 386 101 010, Fcb: mestonovehrady,
YouTube kanál: Město Nové Hrady

¡ Novohradské muzeum, Česká ulice 74, tel.: 731 675 530, Fcb: novohradskemuzeum
¡ Galerie Koželužna, Komenského ulice 398, tel.: 602 150 208, Fcb: galeriekozeluzna
¡ Městská knihovna, Hradební ulice 244, tel.: 730 580 755, Fcb: knihovnaNoveHrady

Tradiční Masopust nebude, ale…
Stejně tak, jako jsme v loňském prosinci udělali „náhradní adventní program“ ve virtuální

verzi, pokusíme se něco podobného udělat i pro Masopusta. Nedá nám to, abychom na zdejší sil-
nou tradici alespoň trochu symbolicky nevzpomněli. Výsledkem by mělo být krátké video
s ukázkou školkové a dětské masopustní koledy a symbolické udělení masopustního práva velké
novohradské koledě. Výsledek bude zveřejněný 12. a 13. února na Facebooku KICu a města a na
YouTube kanálu města Nové Hrady. Na spolupráci jsme se dohodli s MŠ, ŠD a Masopustním
výborem N. Hrady, se starostou města a s panem Janem K. Šmídem. Další informace se dozvíte
i na plakátcích a v místním rozhlase. Víme sice, že „vopravdickej masopust“ se nahradit nedá ni-
čím, přesto nám držte palce, ať se nám videodílko podaří…

K. Jarolímková

Vážení spoluobčané,
milí dárci

Tříkrálové sbírky,
rád bych vás seznámil s průběžnými vý-

sledky Tříkrálové sbírky u nás na Novo-
hradsku. Ke dni, kdy jsem psal tento krátký
článek, tedy k 20. lednu 2021, bylo evidová-
no na „podúčtu“ Oblastní charity Nové Hra-
dy 14 551 Kč. To jsou všechno dary, které
jste odeslali On-line. Někteří z vás přispěli
do „tradičních“ Tříkrálových kasiček, kte-
ré byly na infocentrech, poštách, obecních
úřadech nebo v kostelích. Tyto kasičky byly
k dispozici do 24. ledna a všechny se budou
sčítat až ve středu 27. ledna 2021 a tudíž jsme
již nestihly předat jejich výsledky do uzávěr-
ky Novohradského zpravodaje. Zveřejním je
společně s aktualizovanými on-line výsledky
v březnovém čísle.

Rád bych vás ještě upozornil a povzbudil
ty z vás, kteří jste se ještě neodhodlali při-
spět on-line, že darování bezhotovost-
ním způsobem je možné až do 30. dubna
2021, a to na internetových stránkách
www.trikralovasbirka.cz

Také bych vás chtěl odkázat na YouTube
kanál města Nové Hrady, kde můžete zhléd-
nout pěkné video o Třech králích, kteří pu-
tují Novohradskem.

Děkuji všem, kteří jste již přispěli, a
také všem těm, kteří mi letost pomohli s or-
ganizací této netradiční Tříkrálové sbírky.
Podrobněji se o jejich podpoře, ale i je-
jich zkušenostech rozepíši v březnovém
čísle NZ.

Za OCH Nové Hrady
koordinátor Tříkrálové sbírky

Václav Švarc

I děti z MŠ přišly podpořit Tříkrálovou sbírku

Poradenská činnost v Komunitním centru
Ráda bych zveřejnila i touto cestou, že byť na aktivitách jsme omezeni, individuální pomoc

v rámci Komunitního centra stále funguje. Služby jsou vlastně ještě přístupnější díky tomu, že
můžeme mnoho věcí řešit po telefonu nebo video konferencí i mimo běžné provozní hodiny po-
raden. V prostorách KC zajišťujeme zázemí organizacím, kteří pravidelně zajišťují poradenskou
službu v oblasti sociálně-právní (Bezplatná právní poradna), pomoc se zajištěním péče o ne-
mocné nebo seniory v domácím prostředí (pečovatelská služba Archa), konzultace ke zdravotní
kondici (fyzioterapeutka Iva Blížencová). Máme navázanou spolupráci s organizacemi, které
dokáží pomoci se starostmi duše, zajišťují odbornou krizovou intervenci a pomoc v domácím
prostředí. V posledních dnech se stále více lidí ozývá s konkrétními nabídkami s hmotným za-
bezpečením – potravinová pomoc nebo ošacení. Na podzim jsme uspořádali sbírku výpočetní
techniky pro domácnosti, kde zajišťovali dětem on-line výuku a bylo třeba zajistit více počítačů
pro více dětí. Před Vánocemi jsme zprostředkovávali pomoc matkám samoživitelkám. Během
pracovního omezení jsme zavedli tzv. „Sdílenou kancelář“. Jde o pomoc rodičům dětí, kteří zůs-
tali doma na home office a zjistili, že jim doma kancelář a klid na práci chybí. Chci tímto sdílet
své přesvědčení, že kultura laskavosti a vzájemnosti je s těžkou dobou více a více zřejmá, že
dobří lidé jsou ještě lepšími a že na žádnou starost nemusí být nikdo sám. Žijeme v místě a
v čase, kde se vždy najde řešení.

V případě potřeby jakékoliv pomoci kontaktujte Komunitní centrum – Lucie Sovová,
kcnovehrady@gmail.cz, tel.: 774 766 676
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Podpora podnikatelům
v souvislosti s opatřeními Vlády ČR

proti šíření nemoci COVID-19
V průběhu ledna 2021 byly otevřeny dva programy, které by měly finančně podpořit podni-

katele, kteří v důsledku krizových opatření museli zavřít či výrazně omezit podnikatelské aktivi-
ty ve svých provozovnách. Zde proto přinášíme základní informace o těchto programech.

¢ Program „COVID – Gastro – Uzavřené provozovny“
Cílem programu je poskytnout finanční podporu podnikatelům, kterým byl přímo na základě

krizových opatření vlády v rámci nouzového stavu, vyhlášeného od pondělí 5. října 2020 na úze-
mí České republiky, zakázán nebo výrazně omezen prodej zboží nebo prodej a poskytování
služeb, a tím snížena schopnost generovat tržby.

Kdo může žádat?
Podnikatel (fyzická či právnická osoba), jehož podnikatelská činnost spadá do některého ze

sektorů uvedených v následující tabulce.

Popis Počet dní

Sportovní, zábavní, rekreační a obdobné činnosti 79

Pořádání kongresů, veletrhů, pořádání poutí a podobných tradičních akcí atd.,
viz usnesení vlády č. 996 ze dne 8. 10. 2020 76

Stravování (kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních vlády)
a dále prohlídky hradů, zámků, muzeí, galerií, planetárií apod.
(viz usnesení vlády č. 1021 ze dne 12. 10. 2020, bod I. 4.)

74

Maloobchodní prodej (kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních
vlády) a prodej a poskytování služeb v provozovnách
(kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních vlády)

60

Prodej na tržnicích a v mobilních provozovnách, pochůzkový
a podomní prodej viz usnesení vlády č. 1103 ze dne 26. 10. 2020 48

Vzdělávací akce a prezenční zkoušky (např. autoškoly), které dostaly
výjimku ve smyslu usnesení vlády č. 1376 ze dne 27.12.2020 bod 3. c) 42

Prodejny zbraní a střeliva 32

Provozovny poskytující službu úpravy a stříhání psů a koček 27

Provozovny zabývající se zpracováním kamene a provozovny
(včetně mobilních) s prodejem pietního zboží 9

O kolik se může žádat?
Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory je dána jako součin 400 Kč krát počet

zaměstnanců vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků a/nebo spolupracujících osob
OSVČ a/nebo jednatelů se smlouvou o výkonu funkce jednatele, krát počet uznaných dní (viz ta-
bulka níže), po které bylo provozování podnikatelské činnosti omezeno.

Do kdy je možno žádat? Žádosti se přijímají od 18. ledna 2021 do 1. března 2021 do 16.00 hodin.
Kde můžete získat další informace?
Podrobnější informace můžete nalézt na adrese: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/

informace-o-koronavirus/program-covid-_-gastro-_-uzavrene-provozovny—258742/

¢ Program „COVID – Ubytování II“
Cílem programu je finančně podpořit podnikatele, kteří provozují hromadné ubytovací zaří-

zení (HUZ) nebo (a to je nové oproti programu COVID – Ubytování I) tzv. individuální ubytova-
cí zařízení (tj. s počtem pokojů méně než 5 - ubytování v soukromí, malé penziony, apartmány,
pokoje, rekreační objekty sloužící k přechodnému ubytování turistů ) a museli mít z důvodu nou-
zového stavu ubytovací zařízení uzavřeno v období 22. říjen 2020 – 22. leden 2021 (s výjim-
kou období od 3. 12. do 17. 12. 2020, kdy neplatilo žádné omezení poskytování ubytovacích
služeb).

Kdo může žádat?
Podnikatel, provozovatel hromadného nebo individuálního ubytovacího zařízení, který pro-

voz zahájil nejpozději k 1.10.2020.
O kolik se může žádat?
Maximální výše podpory na jednoho příjemce je dána jako součin částky dle typu ubytovací-

ho zařízení, tj. např. 200 Kč (pro penziony) krát počet pokojů krát 78 dnů (počet dnů bude zvýšen
do doby ukončení nouzového stavu). Sazby pro jednotlivé typy ubytovacích zařízení budou sta-
noveny v pravidlech, které byly zveřejněny 25.1.2020 na stránkách www.mmr.cz.

Do kdy je možno žádat? Žádosti se přijímají od 25. 1. 2021 do 31.3.2021
Kde můžete získat další informace?
Podrobnější informace můžete nalézt na

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani-ii-huz

¢ Podpora města Nové Hrady
Podnikatelé, kteří provozují svoji činnost

v prostorách pronajatých od města Nové Hra-
dy a kteří museli v důsledku nouzového stavu
výrazně omezit svoji podnikatelskou aktivi-
tu, mohou požádat Radu města o prominutí
celého nájmu či jeho části za dobu, po kterou
měli omezenou či zcela znemožněnou oteví-
rací dobu.

Mgr. Michal Jarolímek, místostarosta

Pomoc města
Nové Hrady

pro rodiče a žáky ZŠ
Na začátku ledna 2021 nabídlo město

N. Hrady pomoc rodinám, které v součas-
né době nedisponují dostatečným počtem
technického vybavení pro zabezpečení
výuky svých dětí (notebook, tablet, inter-
netové připojení ad.). Tato pomoc byla
zveřejněna na Fcb města a prostřednictvím
nabídky ze ZŠ N. Hrady. Současně je mož-
no v areálu Komunitního centra využít in-
ternetového připojení ke stažení úkolů,
případně využít městské informační cen-
trum nebo komunitní centrum k vytištění
zadaných úkolů. Komunitní centrum též
umožňuje několik míst, kde je možno při-
pojit se k on-line vyučování, a možnost
sdílené kanceláře s volným wi-fi připoje-
ním pro zajištění home office pro dospělé
osoby.

Ohledně internetového připojení jsme
oslovili i společnost STARNET, která ná-
sledně nabídla pomoc pro rodiny, kde
dosud nemají internetové připojení. Spo-
lečnost nabízí bezplatné zajištění přípojky
a internet na dobu 6 měsíců zdarma s tím,
že po obdržení informace od města N. Hra-
dy připojení zajistí do 3–4 pracovních dnů.
Po uplynutí šesti měsíců si pak rodina roz-
hodne, zda přejde na klasický placený ta-
rif připojení nebo zda bude přípojka zase
zrušena.

Pro případnou pomoc kontaktujte
koordinátorku Lucii Sovovou
na e-mailu: kcnovehrady@gmail.com
nebo telefonním čísle 774 766 676.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
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Co se dělo
ve školce…

My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví, přejeme vám.

S blížícím se dnem Tří králů jsme si s dětmi
ve školce připravili královské koruny a sezná-
mili se s příběhem mudrců Kašpara, Melicha-
ra a Baltazara, kteří šli uctít narození Ježíška.
Zpívali jsme koledu a formou her a dramatiza-
ce jsme se v krátkosti zabývali tímto tématem.

Dne 6. ledna vyšli naši malí králové na třík-
rálovou procházku do nedalekého kostela, kde
měli možnost shlédnout jesličky, Ježíška v ko-
lébce a příchod tří králů.

Páter Radoslav Šedivý dětem povyprávěl
o narození Ježíška a příchodu tří králů do Bet-
léma. Ukázal dětem dary králů, mezi které pat-
ří, kromě zlata a myrhy, také kadidlo. Vůně
kadidla děti zaujala, většině z nich překvapivě
voněla. Dětem se vyprávění líbilo a na oplátku
zazpívaly několik koled, včetně tříkrálové.

Součástí příběhu, o kterém jsme si s dětmi
vyprávěli, bylo také poselství o smyslu pomo-
ci lidem v nouzi. V komunitním kruhu jsme si
s dětmi povídali o tom, jakým způsobem si
můžeme pomáhat a dělat si navzájem radost.
Děti se shodly na tom, že půjčovat si hračky a
dělit se o ně jim přináší potěšení, a tím si
upevňují přátelství s kamarády.

A tak jsme se rozhodli, že se také podělíme
a přispějeme do místní tříkrálové kasičky.

Zimní radovánky
Dobré ráno, dobrý den,
sníh se sype za oknem!
Postavíme sněhuláky,
vezmeme si boby, sáňky.
Zima to je zábava,
lenoch ať si nadává.

Děti sníh milují, a tak se na ten první vrhly
s velkým potěšením.

Můžeme tak každý den využít sněhovou
nadílku a zajezdit si na lopatách a postavit sně-
huláka. Nejraději máme koulovanou, u které si
užijeme velkou legraci.

Přejeme vám, abyste měli spoustu důvodů
radovat se ze života jako vaše děti.

Vaše novohradská školka
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ZIMA v I. A
Paní Zima kraluje,
mráz a sníh nám slibuje.
My se ale nebojíme,
my se na ni připravíme.

My se teple oblečeme
a na Zimu vyzrajeme

...a také si užíváme bruslení, sáňkování a
bobování. Ale ve škole na téma ZIMA hodně
tvoříme a vyrábíme. Na to, jak se nám to daří,
se podívejte a posuďte sami.

Žáci I. A + Mgr. Jana Tomášková
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Povánoční ohlédnutí
Ani jsme se nenadáli a máme tady únor.

Prosinec a leden utekly, jako když prstem
luskneš. Co všechno jsme stačili uskutečnit
v družině? Něco se nám podařilo společně se
staršími žáky, ale většinu akcí jsme realizovali
pouze s prvňáčky a druháčky, kteří mohou
družinu v současné době navštěvovat.

V prosinci jsme jako každoročně uspořádali
„Vánoční perníčkovanou“, tentokrát bohužel
pouze online. Navštívil nás Mikuláš s andělem
a čertem, donesli jsme ke krmelci zvířátkům
jablíčka, mrkvičky a kaštany, ozdobili jsme
malé stromečky rozmístěné po Nových Hra-
dech, navštívili jsme betlém v Apatyce Café,
dostali jsme nadílku od Ježíška, vydováděli
jsme se se sněhem. Také jsme se pokusili čás-
tečně nacvičit dětskou masopustní koledu a
uvidíme, zda se nám povede pro vás připravit
malé překvapení. ŠD

Výsledky „Vánoční perníčkované“
1. místo: Zuzka Vicánová – chaloupka
2. místo: Vojta Kolář – perníkové město
3. místo: Max Valha – chaloupka
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.

Perníčkovaná – 1. místo: Zuzka Vicánová

Perníčkovaná – 2. místo: Vojta Kolář Perníčkovaná – 3. místo: Max Valha
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Andělé a čerti ze školní družiny #$

Ježíškova nadílka

Malovaný Betlém Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílkaVánoce ve školní družině

Vánoční nadílka
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J. Volf

T. a T. Tuscherovi

S. Motyčáková

S. Hadačová

L. Matějková

J. Kadleček

Š. Valha

Vánoční perníčkovaná

M. Dušková
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Kulturní a informační centrum
Nové Hrady informuje

Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje, v lednovém čísle NZ
jsme Vás informovali o plánovaných únorových akcích. Vzhledem k tomu,
že zdravotně-společenská situace není stále příznivá pro pořádání kul-
turních akcí, rušíme tyto plánované akce:
¡ 4.2. Umění jako odraz života aneb Setkání s českou

hereckou osobností Vladimírem Javorským
¡ 25.2. Cestování prstem po mapě aneb Pojedeme spolu do světa?
¡ 6.3. Taneční soutěž Novohradská číše
¡ 19.3. Městský-spolkový bál

Zatím zůstává v plánu divadelní představení Jihočeského divadla
„Společenství vlastníků“ v termínu 23.4. na sále Hotelu Máj.

Další kulturní akce s větším počtem potencionálních návštěvníků
plánujeme a budeme směřovat zejména na období, kdy bude možné
akce pořádat ve venkovních prostorách. Pokud by tedy dovolovala si-
tuace a byl by předpoklad, že bude i určitá poptávka na setkávání se
při kulturních akcích, budeme od května přicházet s novou kulturní
nabídkou.

Do té doby chceme přesto hledat i další možnosti jakékoli jiné a
„malé“ příležitosti, jak si udělat trochu živé či zprostředkované kultury.
O tom budeme informovat průběžně dalšími možnými informačními
prostředky.

Prozatím přeji hodně fyzických a duševních sil do každého dalšího
zimního dne.

K. Jarolímková

Malá vzpomínka na loňský únor. Dětský karneval byl tehdy ještě jednou
z tradičních akcí, na které jsme byli opravdu spolu…                    K. J.

Výzva kronikářky
Uplynul podivný rok 2020 a na mně je, abych důležité události,

které nám přinesl, zapsala do kroniky. Ne všechno se dostane do No-
vohradského zpravodaje, ne o všem se doslechnu. Proto se obracím na
vás, představitele místních spolků, živnostníky, instituce… napište
o tom, jak se vám vedlo, co se u vás změnilo. Žádné sáhodlouhé romá-
ny, stačí pár řádek, které můžete poslat na muzeum@novehrady.cz
nebo donést přímo do muzea v přízemí Kulturně-spolkového domu.
Předem vám za tuto pomoc děkuji. J. Šáchová

Jaké byly Hrady kdysi
Před rokem se ve sdělovacích prostředcích začaly objevovat zprávy

o novém onemocnění. Velmi rychle se ukázalo, že problém nemá jen
vzdálená Čína, ale že nemoc ovlivní životy nás všech. Mnohé to zasko-
čilo – díky pokroku medicíny řada lidí žila v domnění, že nebezpečné
epidemie v Evropě nehrozí a jsou již minulostí. V dnešním okénku do
historie Nových Hradů pohlédneme do časů mnohem dávnějších, do
roku 1831, kdy se po Evropě šířila cholera.

Cholera je nebezpečné průjmové onemocnění, neléčená je smrtelná
až v polovině případů. Zatímco Covid – 19 je virového původu, choleru
způsobují bakterie. Kdysi se lékaři domnívali, že původcem cholery je
špatný vzduch vycházející z hnijících odpadků, bakterie jako příčinu
odhalil italský lékař Filippo Pacini v roce 1854. Dnes víme, že nemoc
se přenáší nejčastěji znečištěnou pitnou vodou nebo potravinami a že
účinnou prevencí je mytí rukou, převařování nebo dezinfekce vody a
dodržování základních hygienických pravidel při zacházení s potravi-
nami. První pandemie cholery na začátku 19. století zasáhla Asii a
v Evropě se projevila jen okrajově ve Středomoří, ale druhá pandemie,
která přišla v roce 1830, již postihla celou Evropu. Jak čelily hrozbě
cholery Nové Hrady v roce 1831? Tehdy ještě stály obě městské brány,
stráž v nich nevpustila do města nikoho bez zdravotního pasu. Hraběcí
chudobinec byl preventivně přeměněn na cholerovou nemocnici, pro
kterou byli určeni ošetřovatelé, kteří se měli o nemocné starat. Pro nej-
chudší obyvatele chudobince byla na příkaz hraběte vařena rumfordská
polévka. Suroviny na ni dodalo panství, přispívali ale i měšťané.
Polévka byla rozdělována za přítomnosti jednoho člena magistrátu a
jednoho hraběcího úředníka. Přijatá opatření byla dostatečná, žádné
případy onemocnění se naštěstí v Nových Hradech nevyskytly.

Ještě několik slov na vysvětlenou. Hraběcí chudobinec byl vystavěn
v letech 1783 – 1784, v budově je dnes školní jídelna a družina. V roce
1831 mělo ještě město obě brány, dolní brána, která současnou podobu
získala po přestavbě roku 1829, se dodnes zachovala v Údolské ulici.
Horní brána chránila přístup do města od východu, zbořena byla v roce
1839.

J. Šáchová, Novohradské muzeum

Rumfordská polévka
Tato poměrně levná a výživná polévka byla původně určena pro vojá-

ky, dobrodinci ji ale vařili i pro chudé a v dobách hladomoru nebo epide-
mií rozdávali zdarma. Bohužel ne vždy polévka vypadala tak, jak to
zamýšlel její „vynálezce“ Benjamin Thompson, který za zásluhy získal
titul hrabě Rumford. Recept nebyl nijak přísně závazný, stanoven byl
jen určitý rámec a kuchaři mohli složení polévky měnit podle toho, co
měli k dispozici. Neošizenou rumfordskou polévku si můžete uvařit
i dnes, suroviny na ni jsou běžně dostupné. Budete potřebovat:

¡ kosti – hovězí, vepřové, kuřecí;

¡ hrách nebo jiné luštěniny;

¡ kroupy nebo rýži;

¡ brambory;

¡ kořenovou zeleninu – mrkev, celer, petržel, případně tuřín;

¡ sůl, pepř, zázvor.

Do studené osolené vody dáme vařit kosti. V době války nejspíš po-
užívali i koňské, my můžeme klidně dát kuřecí. Ve druhém hrnci vaříme
předem namočený hrách, ve třetím kroupy. Kosti vaříme asi hodinu
a půl, pak je vyjmeme a do vývaru dáme na kostičky nakrájené brambory
a kořenovou zeleninu. Když jsou brambory měkké, vrátíme do polévky
maso obrané z kostí, přidáme uvařené kroupy a propasírovaný nebo roz-
mixovaný hrách. Na závěr dochutíme pepřem a zázvorem pro zahřátí,
podle chuti můžeme přidat i česnek, majoránku a další bylinky a koření.
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Výstavy a program
Koželužny 2021

Zhruba před rokem jsem s Irenou Budweiserovou plánovala její vý-
stavu v Koželužně, která měla zahajovat loňskou výstavní sezonu. Ko-
lik se toho za ten rok změnilo!!! Ani ty tři vykřičníky za větou nestačí k
tomu, aby vyjádřily, co nám prošlo za pouhých 12 měsíců pod rukama a
hlavou. Kolik změn vně i uvnitř každého z nás.

Přesto opět plánuji. Nedá se jinak, protože nemít před sebou nic,
k čemu by člověk mířil, těšil se a chystal, by bylo zlé. Pokud tedy budou
nalezeny nové způsoby pro obnovu kulturních počinů, pokud se svět
bude moci opět kulturně vzdělávat a pokud lidé budou dýchat i pro
umění, budeme pokračovat v nabídce kulturních zážitků a obnovení
provozu galerie i u nás.

Na březen tedy chystáme druhý pokus o představení skvělé zpěvač-
ky Ireny Budweiserové v roli výtvarnice. Začátek její výstavy je naplá-
novaný na 12.3.2021. Součástí vernisáže by měla být komentovaná
prohlídka výstavy a Irenin minikoncert v prostorách galerie. Může na-
stat i varianta, že výstavu nebudeme zahajovat tradiční vernisáží, ale že
bude od poloviny března „pouze“ zpřístupněna veřejnosti, pokud to
„univerzální pravidla pro galerie“ dovolí. Ještě je čas, aby bylo lépe.

Příjemné čekání na letošní výstavy a hodně zdraví
přeje K. Jarolímková

Fotografie zobrazuje mozaiku Strom života od Ireny Budweiserové

Nástěnný kalendář,
který si můžete i domalovat

Milí čtenáři zpravodaje, ačkoli galerie Koželužna se na letošní vý-
stavní sezonu teprve připravuje, přesto něco může nabídnout už nyní.
Tím je malý dárek – Kalendář pro dlouhé chvíle. Nabízíme ho všem se-
niorům z Nových Hradů a přilehlých osad. Je to nástěnný kalendář
o rozměrech 30x40 cm, který je oboustranný a
s univerzálním kalendáriem. Po líci jsou na
něm fotografie obrazů z výstav v Koželužně a
na rubové straně jsou obrázky s novohrad-
skými motivy pro domalování pastelkami
nebo vodovkami. Autorkou obrázků je Dani-
ela Roulová-Plocková. S kalendářem můžete
na chvíli zažít malý návrat do výtvarné vý-
chovy a třeba se tím na chvíli ponořit do úpl-
ně jiných a příjemnějších myšlenek.

Kalendář jsme vytiskli s podporou soutě-
že Obec přátelská rodině a seniorům. Vy-
zvednout si jej můžete do konce února přímo
v galerii Koželužna v ulici Hradební 398,
vedle „šmoulího modrého domu“ (každou
středu 9–16 hod.) nebo v jiný termín po do-
hodě na tel.: 602 150 208. Pokud nebudete
moci přijít osobně, zaneseme Vám ho domů.

S propagací této informace děkuji i dětem
a vnukům novohradských seniorů.

K. Jarolímková
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Okénko do knihovny
Tradinář  / Monika Kindlová, Martina Boledovičová
Rodinný a tvořivý rok plný oslav a rituálů. Kniha obsahuje dvanáct
kapitol podle měsíců v roce. Každý měsíc má svou poetiku, své svát-
ky a rituály, ale i praktický dopad – jak vše dětem vysvětlit, včas si
připravit, na nic nezapomenout?

Rodinné klubko / Táňa Keleová-Vasilková
V každé rodině to vře a klokotá... láskou, ale i situacemi, které přiná-
ší sám život. Rodina je jako klubko. Klubko svázané láskou, co na-
růstá s přibývajícími společnými roky, prožitými událostmi, co
skrývá malá i větší tajemství, bolesti i prohry. Platí to i pro rodinu
Sáry a Vlada.

Mlsná huba / Magda Váňová
Mlsná huba je restaurace, kterou si v 90. letech otevřeli v Kolíně Jitka
a Bohdan Reinovi. O čtvrt století později se Bohdan potká s Laurou
Navarovou. Tato oslňující kráska se mstí chlapům za to, jak ji oklamal
jeden barový muzikant, a nyní prchá před nafoukaným chlapíkem,
který ji chce zabít za to, co mu provedla. Potřebuje se schovat a ochot-
ně nastoupí do Bohdanovy restaurace. Podaří se jí zavedený podnik
téměř rozvrátit…

Mrcha jemně uzená / Hana Švejnohová

Románová prvotina české autorky, mimo jiné také rozhlasové a tele-
vizní moderátorky, o manželské dvojici, která přechází do nové, zralé
etapy svého soužití. Na rozdíl od slavné dvojice v kultovním filmu
Válka Roseových prožili dobře situovaní dlouholetí manželé kus ži-
vota v předešlých vztazích a minulost je stále dohání. Jejich osudová
láska časem nabere neočekávanou podobu.

Jak přežít svého muže / Jana Bernášková

Mladá herečka Lucie se po mateřské dovolené snaží vrátit ke své he-
recké kariéře, ale setkává se s běžnými strastmi svobodných matek
a zamotává se do bláznivých situací při hledání lásky.

Tereza / Magda Váňová

Klasický trojúhelník – sobeckého manžela, ambiciózní milenku a nic
nestíhající manželku doplňuje v tomto příběhu předčasně vyspělá
pubertální dcera…

Ať se rozhodneš jakkoli / Jakub Szamalek

Thriller polského autora vypráví o nebezpečích, číhajících ve virtuál-
ních hlubinách sociálních sítí.

Co jsme četli vloni nejvíc?
Z dětský a knih pro mládež vede:

My little Ponny, Ledové království, Tlapková patrola, Šmoulové,
Dinosauři, Strašidelná knihovna, Havran Nezbeda, Medvídek Pú a os-
tatní knihy od Disney, knížky o princeznách, mluvící knihy s kouzel-
nou tužkou, hra Česko junior, Krteček, vtipy pro děti, Pohádky ze
statku strýce Josefa, leporela pro nejmenší, Deníky malého poserout-
ky, knihy z edice První čtení, knihy Ivony Březinové, Martiny Drijve-
rové, Ester Staré, Daniely Krolupperové, Kláry Smolíkové, Petry
Braunové, Zuzany Pospíšilové, Jiřího Žáčka, Thomase Breziny a dal-
ších. V oblibě jsou fantasy série Harry Potter, Třpytný dvůr, Selekce,
Skleněný trůn, Dvůr trnů a růží, Everless, Škola dobra a zla, Časodě-
jové, Čarodol…

Dospělí si nejvíce půjčovali knihy od těchto autorů:
Vlastimil Vondruška, František Niedl, Jan Bauer, Magda Váňová,

Táňa Keleová-Vasilková, Marcela Mlynářová, Alena Jakoubková,
Patrik Hartl, Hana Marie Körnerová, Alena Mornštajnová, Jarmila
Pospíšilová, Liane Moriarty, Jojo Moyes, James Patterson, Jeffery
Deaver, Marry Higgins Clark, Lisa Jackson, Linda Castillo, Ken Follett,
Jo Nesbo…

V loňském roce si čtenáři v naší knihovně vypůjčili 13 363 knih
a časopisů, vyřídili jsme 105 rezervací, 36 meziknihovních výpůjček.
Z výměnného fondu JVK v Českých Budějovicích jsme si vypůjčili
a tím posílili náš fond o 93 knih. D. Císařová

Únorová výročí
¡ 2. 2. 1826 v pražském Stavovském divadle se konala premiéra

první české původní opery Dráteník od Františka Jana Škroupa
195 let

¡ 3. 2. 1896 nar. Jaroslav Havlíček,
spisovatel, (zemř. 7. 4. 1943) 125 let

¡ 4. 2. 1781 zemř. Josef Mysliveček,
skladatel (nar. 9. 3. 1737) 240 let

¡ 4. 2. 1820 nar. Božena Němcová 201 let,
(zemř. 21. 1. 1862) 159 let

¡ 5. 2. 1796 v Praze vznikla Společnost vlasteneckých přátel
umění, která téhož roku zakoupila Šternberský palác
na Hradčanech a zřídila v něm veřejně přístupnou Obrazárnu,
přímou předchůdkyni Národní galerie 225 let

¡ 5. 2. 1906 nar. Bohuš Záhorský,
herec (zemř. 22. 9. 1980) 115 let

¡ 7. 2. 1311 korunovace Jana Lucemburského ve Svatovítské
bazilice českým králem a Elišky Přemyslovny královnou 710 let

¡ 9. 2. 1921 zemř. Jan Kříženecký, architekt, fotograf a tvůrce
prvních českých filmů (nar. 20. 3. 1868) 100 let

¡ 15. 2. 1831 nar. Josef Hlávka,
stavitel a mecenáš vědy a umění (zemř. 11. 3. 1908) 190 let

¡ 19. 2. 1901 nar. Hugo Haas, herec (zemř. 1. 12. 1968) 120 let

¡ 21. 2. 1846 nar. Svatopluk Čech,
spisovatel (zemř. 23. 2. 1908) 175 let

¡ 21. 2. 1921 nar. Zdeněk Miler, výtvarník,
režisér animovaných filmů, ilustrátor dětských knížek,
tvůrce krtečka (zemř. 30. 11. 2011) 100 let

¡ 22. 2. 1921 zemř. Antonín Balšánek, architekt, který se podí-
lel např. na stavbě Obecního domu (nar. 5. 6. 1865) 100 let

¡ 24. 2. 1801 zemř. František Martin Pelcl, buditel,
filolog a historik (nar. 11. 11. 1734) 220 let

¡ 24. 2. 1921 nar. Ludvík Aškenazy,
spisovatel, dramatik, scénárista (zemř. 18. 3. 1986) 100 let

¡ 26. 2. 1361 nar. Václav IV.,
český panovník (zemř. 16. 8. 1419) 660 let

¡ 28. 2. 1911 nar. Otakar Vávra,
režisér a scénárista (zemř. 15. 9. 2011) 110 let

INFORMACE Z KNIHOVNY
Milí čtenáři,
V době, kdy toto píši, současná situace neumožňuje běžný provoz

knihovny, takže stále platí režim tzv. bezkontaktního půjčování a vra-
cení knih. To znamená, že čtenář si telefonicky či e-mailem objedná
knihy na určitý čas (pondělí nebo středa od 9.00 do 16.00) a „balíček“
bude pro něj připraven ve vchodu do knihovny. Je možná také donáška
balíčku ke dveřím bytu. Vracení knih je možné do vratného boxu v chod-
bě u bývalé knihovny v Českém domě. V případě změny vládního naří-
zení budete informováni e-mailem nebo SMS.

Kontakt na knihovnu:
knihovna@novehrady.cz nebo tel. 730 580 755.

D. Císařová, knihovnice
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Fotbal
Měli bychom vědět, že fotbal i bez „nás“ je suverénně nejrozšířenější sport na světě. Nás

Čechů je kolem 340 000 členů. To je na místní poměry celkem chvalitebné.
Nerad něco předpovídám, ale jednou přijdou sportovní činovníci ze „západu“ a zeptají se

„Máte u Vás fotbal?“. Odpověď: „Fotbal trochu máme, ale zato máme výborný hokej“. Odpo-
věď: „Nemáme zájem, ve světě již dlouho „frčí“ fotbal“!

Zase si říkám, když se trochu občas ve fotbalu daří, tak se národ semkne a fandí fotbalu
velký počet fanoušků.

Mnoho starostí nyní mají trenéři mládeže. Vlastně ne moc, vždyť jsou zavřené tělocvičny,
haly atd. Žáci místo pohybu tak sedí většinou u počítačů a televizorů.

Když mi kdekoliv na světě vyleze na prvním místě něco jiného než fotbal, možná kromě
Grónska, tak jsem asi něco udělal špatně. Říká jeden z činovníků fotbalu. Připojí se další! Ne-
dávno byl vydán kontroverzní průzkum sportů v jedněch novinách. Fotbal se tam nacházel na
8. místě co se týče sledovanosti! A dokonce na 17. místě v aktivní činnosti! Jak to vlastně je.
340 tisíc členů a například florbalu je 80 tisíc, až pak je hokej 60 tisíc.

Ale přece mám „dobré“ řešení! Rozpusťte fotbal a členy dejte do jiných sportů. Navrhl
bych to takhle: 100 tisíc pro florbal, 100 tisíc do hokeje, 40 tisíc do basketbalu, volejbalu a há-
zené a zbylých 100 tisíc do ostatních sportů! Je zde však jedna věc. Kolik by to z těch 340 ti-
síc členů fotbalu takhle chtělo? Miroslav Hruška

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

Hospicová péče sv. Kleofáše
Ukázka z rozhovoru s Lenkou Řeřichovou,
která pracuje v Hospicové péči sv. Kleofáše
třetím rokem. V nemocnici Jindřichův Hra-
dec pomáhala zakládat tzv. paliativní lůžka

Jak jsi se stala součástí hospice? Podle
všeho Tě téma paliativní péče zajímalo již
dříve?

Je to tak, téma důstojného závěru života
pacientů s život limitujícím onemocněním
mi přišlo do cesty v roce 2013, prostřednic-
tvím manžela (zdravotníka, který se s ne-
vyléčitelně nemocnými pacienty denně set-
kává v rámci své specializace), který si přál
zajistit tehdy ještě nedostupnou hospicovou péči obyvatelům Jindři-
chohradecka. Spolu s dalšími stejně nadšenými přáteli jsme založili
neziskovou organizaci Hospic Nova Domus, věnovali se osvětě a po-
stupně pro plán zřídit ve městě lůžkové zařízení hospicového typu zís-
kávali podporu města JH, vedení místní nemocnice, kraje, apod. Byla
to později právě nemocnice, která nás oslovila s nabídkou spolupráce
na zřízení paliativních lůžek. Jsem opravdu vděčná za příležitost být
v roce 2016 u toho. Mou úlohou tehdy byla organizační a finanční pod-
pora, podařilo se nám získat grant od soukromého nadačního fondu
Avast a celý projekt tak zviditelnit. Cílem však nebyla ona dvě paliativ-
ní lůžka, nýbrž zřízení Pavilonu sociální a paliativní péče, jehož vybu-
dování je již na spadnutí. Bude krásný a velmi užitečný.

Co je náplní Tvé práce?
Náplní mé práce je psychosociální podpora rodinám pečujícím o své

blízké a poradenská péče o pozůstalé. Patří sem pomoc s vyřízením ad-
ministrativních záležitostí spojených s péčí o blízkého v domácím
prostředí a posléze úmrtím, rozhovory, naslouchání, hledání vnitřních
zdrojů pro zvládnutí těžké situace, ale i běžná administrativa spojená
s chodem hospice.

Co Tě na práci nejvíc baví?
Možnost nabídnout lidem ve složité situaci kus sebe, zprostředkovat

zkušenosti jiných pozůstalých a pomoci zmírnit jejich žal. Bývám
svědkem procesu zhojení a adaptace na život bez milované osoby a
mohu tuto naději přenést na pozůstalé, kteří jsou teprve na začátku
dlouhé a bolavé cesty a nevěří, že se opět naučí mít život rádi.

Utkvěl Ti v paměti nějaký příběh?
Před pár dny jsem kontaktovala pozůstalého, kterému před pár mě-

síci zemřela žena. Měli hluboký a pevný vztah, zpočátku byla představa
života bez milované manželky pro pána velice bolestná. Báli jsme se
o něho. Nyní navázal nový vztah, věnuje se opět činnostem, které ho

dříve naplňovaly, a řekl mi: „Už nemám strach ze smrti. Mám v obou
světech, světě živých i mrtvých, oporu a lásku. Jsem dítě štěstěny.“

V čem je role hospice podle Tebe důležitá?

V hodnotách, které reprezentuje a na kterých stojí. Ať se kolem nás
děje cokoliv, v hospici se svět zdá být v pořádku. Hospicová péče po-
máhá lidem nabídnout ze sebe to nejlepší – odvahu, odhodlání, odpuš-
tění, smíření, empatii, soucit, toleranci, zkrátka ryzí člověčinu.

Co bys Kleofášovi popřála?

Zcela pragmaticky finanční jistotu, dále stejně nadšené zaměstnan-
ce s otevřeným srdcem a v neposlední řadě uspokojení ze smysluplné a
užitečné práce. Petra Pfeiferová

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

¡ Daruji automatickou pračku „BEKO“
– funkční, pouze 1 program nejde.
Tel.: 723 638 912

řádková inzerce
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Sněhulák
Když se nám schová
zelené období
a když nás tuhý mráz
za nehty pozlobí

Když se i sníh
pozdraví s krajinou
a když je bílá
zase tou nevinou

Tak přijde chladný muž
z tří částí složený
a jeho osud je
opět tak neměnný.


