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Fotografie z natáčení Adventního videokoncertu,
který můžete vidět na YouTube kanálu města
Nové Hrady #$

O prosincovém výletě pořádaného Archou se
dočte v článku komunitního centra

Rozsvícení stromu se sněhovou nadílkou v no-
vohradské mateřské škole

Natálie Machová zvítězila v disciplíně kumite
juniorky a Tomáš Balko zvítězil jak v disciplí-
ně kata tak i v disciplíně kumite junioři

Vánoční a Novoroční přání plná pohody
Také jste zaznamenali v loňských vánočních a letošních novoročních přáních tolik Pohody?

Tedy přání „hlavně buď v pohodě!“? Až jsem zpozorněla… A jak si vlastně tu Pohodu v přáních
představovat? Obávám se, že se v nich odráží trochu i ta naše povaha česká s „klasickou poho-
dičkou“ – hlavně klídek, nohy v teple, nic neměnit, vzít to s humorem, ono se to nějak udělá,
nějak bude, „to neřeš!“

Myslím si, že Pohoda není o nicnedělání, ale že se vlastně musí docela tvrdě „odpracovat“. Sku-
tečná Pohoda totiž nepřijde tím, že se věci a vztahy odhánějí od sebe, přehlíží se jejich skutečný a ně-
kdy dost neutěšený stav. Pohoda vzejde teprve z toho, když jsou věci a vztahy v pořádku. Obávám se,
že jestli něco v novém roce bude nedostatkovým zbožím, tak to bude právě ta Pohoda.

Jinou věcí je řešit věci v pohodě, tedy v pohodovém stavu, tedy věcně s argumenty a s přimě-
řenou dávkou emocí. A jistá pohoda může přijít i ve smyslu, že věřím v řešení věcí, které nás če-
kají, a ve své síly, které na to mám. Ale to už Pohoda koketuje s Nadějí a Vírou.

Až se nová česká vláda skutečně probere z novoroční kocoviny a zjistí, jaký je zděděný stav
české kotliny a co je třeba dělat i ve vztahu k okolnímu světu, bude mít rozhodně po pohodě.
A tak přeji jí i celé naší společnosti (tedy nám všem), aby na tu práci pro (nejen) českou Pohodu
bylo dostatek šikovných, obětavých, chytrých, pracovitých, slušných a statečných lidí. A aby se
věci či vztahy, které se mají změnit, měnily ve správné pohodové atmosféře. Hodně sil na změny
v roce 2022 a velkou dávku zdraví! K. Jarolímková, Redakce NZ

Ocenění Zasloužilý hasič přebírá pan Jiří Ma-
tějka, dlouholetý hasič z Údolí u NH.
Více se dočte uvnitř zpravodaje

Kulturní a informační centrum
města Nové Hrady

přeje všem lidem to,
co si sami přejí, ať má každý to,
co si zaslouží a po čem touží.

Tvořte svůj život v roce 2022 tak,
aby vás bavil a vy jste bavili

lidi kolem sebe.
Na zdraví!
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Mikuláš u Žabiček v MŠ Čertíci od Koťátek

Mikuláš v mateřské školce

A vzhůru vzhlížejí všichni, kteří si nechtěli nechat
ujít ohňostroj na novohradském náměstí

Novohradští čerti se svým praporem na cestě…

Mikulášská nadílka v mateřské školce Mikuláš a andělky vzhlížejí kamsi vzhůru…

Pekelně-andělská FOTOMOZAIKA
z loňského prosince. Tak kdo se koho bál? J
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Zápis ze 106. schůze městské rady
ze dne 06.12.2021

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 105. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 105. jednání rady města.

� 2. Bezúplatný převod – AOPK ČR
Rada města schvaluje záměr bezúplatného pře-
vodu části pozemku parc.č 419/11 v k.ú. Veve-
ří u Nových Hradů, dle GP č. 80-71/2020 se
jedná o pozemek parc. č. st. 96 o výměře
27 m2 a pověřuje tajemníka MěÚ zveřejně-
ním na úřední desce města.
(Rada opakovaně projednala žádost o bez-
úplatný převod pozemku pod stavbou hráze
Přesličkového rybníka v k.ú. Veveří u No-
vých Hradů. Dle GP č. 80-71/2020 dojde
k oddělení částí pozemků, které tvoří hráz
rybníka, tj. mj. vznikne pozemek parc. č. st.
96 o výměře 27 m2, který bude oddělen od
pozemku parc.č, 419/11, v k.ú. Veveří u No-
vých Hradů, který je ve vlastnictví města
Nové Hrady. Rada města prověřila možnost
směny předmětného pozemku za jiný poze-
mek ve vlastnictví ČR s právem hospodařit
pro AOPK ČR, směna či prodej jsou však
podmíněny znaleckým posudkem. Rada měs-
ta proto navrhla u takto rozlohou malého
pozemku bezúplatný převod na AOPK ČR,
a to s ohledem na velmi dobrou spolupráci
mezi městem N. Hrady a agenturou v rámci
NPP Terčino údolí, kdy naopak AOPK in-
vestovala rekonstrukci mostů a ponese ná-
klady na stabilizaci Modrého domu.)

� 3. Žádost o poskytnutí dotace –
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti Hospicové péče sv. Kleofáše o.p.s.
o dotaci z rozpočtu města pro rok 2022 a po-
stupuje ji k projednání na jednání finanční a
sociální komise.
(Rada obdržela žádost o dotaci z rozpočtu
města pro rok 2022 od společnosti Hospico-
vá péče sv. Kleofáše – statutární zástupce
Mgr. I. Kalná.)

� 4. Žádost o poskytnutí dotace – Archa
Borovany. o.p.s.
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti Archa Borovany. o.p.s. o dotaci z roz-
počtu města pro rok 2022 a postupuje ji
k projednání na jednání finanční a sociální
komise.
(Rada obdržela žádost o dotaci z rozpočtu
města pro rok 2022 od společnosti Archa
Borovany. o.p.s. – odpovědná osoba Mgr.
M. Strapková.)

� 5. Úprava zastávky Vyšné – Jikord,
s.r.o.
Rada města bere na vědomí žádost o in-
formaci společnosti JIKORD, s.r.o. ve
věci vybudování parkovacího stání pro
cca 5–10 osobních automobilů, popřípa-
dě umístění stojanů pro bezpečné uzamk-
nutí kol u vlakové zastávky Vyšné s tím, že
v bezprostřední blízkosti zastávky se nena-
chází žádný vhodný pozemek pro umístění a
financování podobné plochy/zařízení. Rada
pověřuje starostu města dalším jednáním se
společností Jikord, s.r.o.
(Rada projednala žádost o informaci společ-
nosti JIKORD, s.r.o. ve věci vybudování
parkovacího stání pro cca 5-10 osobních au-
tomobilů, popřípadě umístění stojanů pro
bezpečné uzamknutí kol u vlakové zastávky
Vyšné.)

� 6. Žádost – Mládková, Matějka
Rada města schvaluje úpravu pronájmu
bytu č. 2 v Hradební ulici 26/2 v Nových
Hradech paní S. Mládkové dle návrhu a po-
věřuje starostu ve spolupráci s TSM Nové
Hrady (p. Duspivová) přípravou a podpisem
dodatku k nájemní smlouvě.
(Rada projednala žádost pana R. Matějky a
paní S. Mládkové ve věci změny nájemní
smlouvy, která je uzavřena oběma nájemci
pro byt č. 2 v Hradební ulici 26/2 v Nových
Hradech. Nájemci se dohodli, že výše uve-
dený byt bude nadále využívat pouze paní
S. Mládková.)

� 7. Osvědčení – Institut pro veřejnou
správu
Rada města bere na vědomí Osvědčení In-
stitutu pro veřejnou správu o absolvování
kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků a ve-
doucích úřadů územních samosprávných
celků pro Ing. V. Schussera – obecná část.
(Rada obdržela od Institutu pro veřejnou
správu Osvědčení o absolvování kurzu
Vzdělávání vedoucích úředníků a vedou-
cích úřadů územních samosprávných celků
- obecná část pro Ing. V. Schussera. Toto
osvědčení bylo vydáno na základě přihlášky
dle § 27 zákona č. 312/2002 Sb.)

� 8. Dohoda o ukončení – E.ON Energie, a.s.
Rada města schvaluje Dohodu o ukončení
smlouvy o dílo č. 2019032408 se společ-
ností E.ON Energie, a.s. a pověřuje starostu
jeho podpisem.
(Rada obdržela návrh Dohody o ukončení
smlouvy o dílo č. 2019032408 se společ-
ností E.ON Energie, a.s. Návrh dohody řeší
ukončení projektu "Úsporné LED osvětlení
v sálu hotelu Máj".)

� 9. Výzva MěÚ Trhové Sviny,
Odbor výstavby, kulturních památek
a územního plánování k uplatnění
stanovisek k návrhu rozhodnutí
o námitkách a návrhu vyhodnocení
připomínek uplatněných k návrhu
Územního plánu Nové Hrady
Rada města bere na vědomí Výzvu MěÚ Tr-
hové Sviny, Odbor výstavby, kulturních pa-
mátek a územního plánování k uplatnění
stanovisek k návrhu rozhodnutí o námit-
kách a návrhu vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu Územního plánu

Nové Hrady a postupuje vypořádání námi-
tek k projednání na jednání zastupitelstva
města.
(Rada obdržela Výzvu MěÚ Trhové Sviny,
Odbor výstavby, kulturních památek a územ-
ního plánování k uplatnění stanovisek k návrhu
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnoce-
ní připomínek uplatněných k návrhu Územní-
ho plánu Nové Hrady. Dotčené orgány a
krajský úřad mají ode dne obdržení (cca
18.11.2021) třicetidenní lhůtu k uplatnění
svých stanovisek. Jednotlivé námitky musí
následně vypořádat (schválit či zamítnout)
zastupitelstvo města.)

� 10. Protokol o kontrole – Česká
inspekce životního prostředí
Rada města bere na vědomí protokol o pro-
vedené kontrole České inspekce životního
prostředí týkající se ochrany lesa, dodržová-
ní povinností vyplývajících z ustanovení
právních předpisů a rozhodnutí týkající se
funkcí lesa jako složky životního prostředí
na pozemcích určených k plnění funkcí lesa
ve vlastnictví právnické osoby Města Nové
Hrady.
(Rada obdržela protokol o provedené kon-
trole České inspekce životního prostředí tý-
kající se ochrany lesa, dodržování povinností
vyplývajících z ustanovení právních předpi-
sů a rozhodnutí týkající se funkcí lesa jako
složky životního prostředí na pozemcích ur-
čených k plnění funkcí lesa ve vlastnictví
právnické osoby města Nové Hrady s tím,
že "kontrolou nebyly zjištěny nedostatky
v dodržování ustanovení právních předpisů
a rozhodnutí týkající se funkcí lesa jako
složky životního prostředí na pozemcích ur-
čených k plnění funkcí lesa ve vlastnictví
právnické osoby města Nové Hrady".)

� 11. Oznámení + Návrh dodatku –
Marius Pedersen a.s.
Rada města schvaluje Dodatek č. 7 ke
smlouvě č. 61489/08 na sběr, svoz a odstra-
nění komunálního odpadu a jeho složek se
společností Marius Pedersen, a.s. a pověřu-
je starostu jeho podpisem.
(Rada obdržela návrh Dodatku ke smlouvě
č. 61489/08 na sběr, svoz a odstranění ko-
munálního odpadu a jeho složek ve věci
pronájmu nádob na separaci, svozu biolo-
gicky rozložitelného odpadu a služeb s tím
spojených s platností od 1.1.2022. Návrh
Dodatku řeší navýšení ceny plnění za vy-
brané poskytované služby dle návrhu -
svoz separovaného odpadu – kovy – výsyp
– navýšení o 23 Kč na 357 Kč, svoz tuků a
jedlých olejů - výsyp - navýšení o 14 Kč na
214 Kč, biologicky rozložitelný odpad -
hodinová sazba - navýšení o 152 Kč na
1550 Kč/h, cena uložení v kompostárně –
navýšení o 4 Kč na 641Kč/t.)

� 12. Žádost o schválení odměny ředitelce
MŠ Nové Hrady
Rada města bere na vědomí informaci o vy-
placení odměn zaměstnancům MŠ Nové
Hrady a schvaluje odměnu ředitelce Mateř-
ské školy Nové Hrady, dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské
školy Nové Hrady žádost o schválení od-
měny ředitelce školy za 2. pololetí roku

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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2021 a oznámení o vyplacení odměn za-
městnancům.)

� 13. Žádost o schválení odměny ředitelce
TSM Nové Hrady
Rada města bere na vědomí informaci o vy-
placení odměn zaměstnancům Technických
služeb města Nových Hradů a schvaluje od-
měnu ředitelce Technických služeb města
Nových Hradů dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů informaci
o výplatě odměn za 2. pololetí roku 2021 a
žádost o schválení výši odměny pro ředitel-
ku TSM.)

� 14. Žádost o schválení sponzorského
daru – Mateřská škola N.H.
Rada města souhlasí s přijetím sponzorské-
ho daru ve výši 2.000 Kč pro Mateřskou
školu Nové Hrady od JEDNOTA, spotřební
družstvo České Budějovice.
(Rada obdržela od MŠ Nové Hrady žádost
o schválení sponzorského daru ve formě
cukrovinek na Mikulášskou besídku od Jed-
nota, spotřební družstvo České Budějovice
ve výši 2.000 Kč.)

� 15. Žádost o souhlas přijetí věcného
daru – Základní škola N.H.
Rada města souhlasí s přijetím sponzorské-
ho daru ve výši 1.000 Kč pro ZŠ Nové Hra-
dy od společnosti Flosman s.r.o. (obchod
Flop Nové Hrady).
(Rada obdržela od ředitele ZŠ Nové Hra-
dy žádost o schválení přijetí věcného daru
v hodnotě 1.000 Kč pro základní školu od
společnosti Flosman s.r.o. (obchod Flop
Nové Hrady). Jedná se o dar ve formě cuk-
rovinek pro děti ze školní družiny.)

� 16. 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.)

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

� 18. Kalkulace vodné stočné 2022  –
ČEVAK, a.s.
Rada města bere na vědomí návrhy kal-
kulace vodného a stočného na rok 2022
předložené společností ČEVAK a.s. České
Budějovice a postupuje návrhy k projednání
zastupitelstvu města s doporučením schvá-
lení varianty č.2 (snížená).
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.
České Budějovice návrhy ceny pro vodné
a stočné na rok 2022. Návrhy byly vypra-
covány na základě předchozí konzultace
s radou města. Provozovatelem byly před-
loženy varianty kalkulace, které reflektují
tzv. indexaci a úpravy nájemného pro zajiš-

tění obnovy vodohospodářského majetku
města. Meziroční nárůst ceny prostřednic-
tvím indexů činí 3,84 Kč (základní varian-
ta). Rada města navrhuje schválení varianty
č.2 (snížená) která počítá s nulovým navý-
šením ceny vodného a navýšením o 1,11 Kč
+ DPH u stočného. Návrh této varianty po-
čítá s nájemným ve výši 3 220 000 Kč, což
je částka, kterou mělo město Nové Hrady
dosáhnout dle metodiky Ministerstva země-
dělství ČR k obnově vodohospodářského
majetku nejpozději do roku 2028.)

� 19. Konvektomat – ZŠ N.H.
Rada města vydává souhlas pro ZŠ Nové
Hrady s pořízením konvektomatu do školní
jídelny dle návrhu.
Rada města schvaluje změnu části provozní
dotace na investiční, za účelem nákupu kon-
vektomatu v hodnotě 568 558,67 Kč formou
rozpočtového opatření.
(Rada projednala žádost ředitele ZŠ Nové
Hrady, pana Mgr. K. Kříhy ve věci koupě
konvektomatu pro školní jídelnu. Konvekto-
mat výrazně zvýší kvalitu nabízených jídel,
sníží provozní náklady a jeho nákupem budou
nahrazeny tři dosluhující pečící trouby. Cena
vybraného konvektomatu činí 568 558,67 Kč
s DPH. Nákup konvektomatu bude řešen
z prostředků, které poskytuje město Nové
Hrady na provoz ZŠ Nové Hrady.)

� 20. Zápis finanční komise – rozpočet
města na rok 2022
Rada města bere na vědomí zápisy z jednání
finanční komise ze dne 29.11.2021 a ze dne
06.12.2021.
(Rada obdržela zápisy z jednání finanční ko-
mise ze dne 29.11.2021 a ze dne 06.12.2021
ve věci seznámení s návrhem rozpočtu města
Nové Hrady pro rok 2022 s doporučením,
aby návrh rozpočtu města na rok 2022 byl
dále projednán na radě města. Finanční ko-
mise neměla připomínek k návrhu rozpočtu a
doporučuje jej ke schválení.)

� 21. Střednědobý výhled rozpočtu města
N.H. pro rok 2022–2025
Rada města souhlasí s návrhem střednědo-
bého výhledu rozpočtu na roky 2022–2025.
(Rada projednala návrh střednědobého vý-
hledu rozpočtu na roky 2022–2025.)

� 22. Návrh rozpočtu 2022
Rada města souhlasí s návrhem rozpočtu na
rok 2022 a postupuje návrh ke schválení za-
stupitelstvu města.
(Rada projednala návrh rozpočtu na rok
2022, včetně rozpočtů fondů. Rozpočet měs-
ta je postavený jako vyrovnaný ve smyslu
nastavení rovnováhy mezi příjmy města a
výdaji + financování (splátky úvěrů). Roz-
počet počítá s výdaji na provoz technických
služeb města, městského úřadu, základní a
mateřské školy, dále s náklady na realizaci
schválených projektů a na podporu aktivit
osadních výborů, hasičských sborů či spolků
a organizací. Celkové příjmy rozpočtu jsou
navrženy ve výši 68 975 743,37 Kč, výdaje
ve výši 87 795 743,37 Kč a financování
18 820 000 Kč. Návrh rozpočtu byl projed-
nán finanční komisí, která jej doporučila ke
schválení v navrženém znění.)

� 23. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo – ERTL
Milan s.r.o.
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě ve věci "Sportovní areál Nové
Hrady – skatepark, pumptrack" se společ-
ností ERTL Milan s.r.o., Kaplice a pověřuje
starostu jeho podpisem.
(Rada projednala dodatek č.1 ke smlouvě se
společností ERTL Milan s.r.o., Kaplice na
akci: Sportovní areál Nové Hrady - skate-
park, pumptrack. Dodatek řeší snížení ceny
díla na základě odpočtu neprovedených
prací, které nemění celkovou povahu veřej-
né zakázky, o 189.309,18 Kč bez DPH dle
soupisu prací odsouhlasených při realizaci
díla.)

� 24. Rozpočtové opatření č. 14/2021
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 14/2021.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 14/2021.)

Zápis z 107. schůze městské rady
ze dne  13.12.2021

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 106. jednání

rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 106. jednání rady města.

� 2. Prodej pozemku – Junák český skaut
(po zveřejnění)
Rada města souhlasí s prodejem části poze-
mku p.č. KN 1529/17 k.ú. Údolí u Nových
Hradů (nově se dle GP č. 474-149Fi/2021
jedná o pozemek parc.č. KN 1529/25, k.ú.
Údolí u Nových Hradů o výměře 14 m2)
organizaci Junák – český skaut, středisko
VAVÉHA České Budějovice, z.s za částku
400 Kč/m2 a postupuje návrh ke schválení
zastupitelstvu města.
(Rada po zveřejnění záměru projednala pro-
dej části pozemku p.č. KN 1529/17 k.ú.
Údolí u Nových Hradů (nově se dle GP č.
474-149Fi/2021 jedná o pozemek parc.č.
KN 1529/25 o výměře 14 m2) za účelem re-
konstrukce a přístavby sociálního zázemí
pro základnu Švýcarský dům.)

� 3. Vrácení dotace
Rada města bere na vědomí oznámení od
Vincenckého společenství, z.s. o vrácení
dotace.
(Rada obdržela oznámení od Vincenckého
společenství, z.s. o vrácení finanční dotace
na činnost ve výši 15.550 Kč. Vlivem covi-
dové situace nemohla být dotace využita a
plánované aktivity uskutečněny.)

INFORMACE Z RADNICE
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� 4. Realizace plánu společných zařízení
v rámci pozemkových úprav
Rada města bere na vědomí informaci o rea-
lizaci plánu společných zařízení v rámci po-
zemkových úprav pro jednotlivá katastrální
území města N. Hrady a schvaluje realizaci
polní cesty HPC3 v k. ú. Nakolice jako prio-
ritní akci, která by nahradila realizaci v rám-
ci plánu společných zařízení pro katastrální
území Obora u Vyšného.
Rada města pověřuje starostu města dalším
jednáním se Státním pozemkovým úřadem
České Budějovice ve věci realizace plánu
společných zařízení v rámci komplexních
pozemkových úprav v katastrálních úze-
mích města N. Hrady.
(Rada města byla starostou města informo-
vána o jednání se zástupci Státního poze-
mkového úřadu České Budějovice ve věci
realizace plánu společných zařízení v rámci
komplexních pozemkových úprav v katas-
trálních územích města N. Hrady. Město
Nové Hrady má dle pravidel SPÚ možnost
realizovat v prvním kole realizací vždy jednu
akci na katastrální území, případně nahradit
akci v rámci katastrálního území, kde dosud
realizace neproběhla, jinou náhradní akcí v
katastru, ve kterém již sice byla nějaká akti-
vita realizována, ale kde je větší potřebnost
další akce. S ohledem na připravenou projek-
tovou dokumentaci k realizaci polní cesty
HPC3 v k. ú. Nakolice (od sálu k Nakolické-
mu rybníku) souhlasila rada města v této
fázi navrhnout realizaci této cesty jako prio-
ritní akci, která by nahradila realizaci v rám-
ci plánu společných zařízení pro katastrální
území Obora u Vyšného, kde dosud nebyl
žádný požadavek na realizaci.)

� 5. Veřejnoprávní smlouva na úseku
výkonu přestupkové agendy – Horní
Stropnice
Rada města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
na úseku výkonu přestupkové agendy s obcí
Horní Stropnice a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada projednala návrh Veřejnoprávní smlou-
vy na úseku výkonu přestupkové agendy.
Na základě této smlouvy budou orgány
města Nové Hrady věcně a místně přísluš-
nými správními orgány v řízení ve správním
obvodu obce Horní Stropnice. Návrh VPS
řeší navýšení paušální částky o 700 Kč,
tj. 1.700 Kč za každý došlý (oznámený)
přestupek.)

� 6. Veřejnoprávní smlouva na úseku
výkonu přestupkové agendy – Žár
Rada města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
na úseku výkonu přestupkové agendy s obcí
Žár a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada projednala návrh Veřejnoprávní smlou-
vy na úseku výkonu přestupkové agendy. Na
základě této smlouvy budou orgány města
Nové Hrady věcně a místně příslušnými
správními orgány v řízení ve správním ob-
vodu obce Žár. Návrh VPS řeší navýšení
paušální částky o 700 Kč, tj. 1.700 Kč za
každý došlý (oznámený) přestupek.)

� 7. Veřejnoprávní smlouva na úseku
výkonu přestupkové agendy – Hranice
Rada města schvaluje Veřejnoprávní smlou-
vu na úseku výkonu přestupkové agendy
s obcí Hranice a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada projednala návrh Veřejnoprávní smlou-
vy na úseku výkonu přestupkové agendy. Na
základě této smlouvy budou orgány města
Nové Hrady věcně a místně příslušnými
správními orgány v řízení ve správním ob-
vodu obce Hranice. Návrh VPS řeší navýše-
ní paušální částky o 700 Kč, tj. 1.700 Kč za
každý došlý (oznámený) přestupek.)

� 8. Zadávací dokumentace Rozvoj aktivit
v KC Nové Hrady, registrační číslo
projektu:
CZ.06.04.59/0.0/0.0/16_072/0016101
Rada města schvaluje zadávací dokumen-
taci k zakázce: Rozvoj aktivit v KC Nové
Hrady, registrační číslo projektu:
CZ.06.04.59/0.0/0.0/16_072/0016101.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací do-
kumentace k zakázce na stavební práce:
Rozvoj aktivit v KC Nové Hrady.)

� 9. Jmenování komise pro otevírání
obálek - Rozvoj aktivit v KC Nové
Hrady, registrační číslo projektu:
CZ.06.04.59/0.0/0.0/16_072/0016101
Rada města jmenuje komisi pro otevírání obá-
lek na akci: Rozvoj aktivit v KC Nové Hrady
ve složení: Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Lucie
Kříhová a Marie Mrkvičková, náhradníci:
Mgr. Michal Jarolímek, Lenka Roulová a
Vlasta Kučerová.
Rada města jmenuje hodnotící komisi na
akci: Rozvoj aktivit v KC Nové Hrady ve
složení: Bc. Roman Schmidt, Jaroslav Fak-
tor a Josef Sýkora a náhradníci: Ing. Pavel
Hamberger, Miroslav Šlenc a Ing. Pavla
Vaněčková.
Rada města schvaluje seznam obesílaných
firem dle návrhu s tím, že další uchazeči se
mohou přihlásit na základě výzvy, která
bude zveřejněna na internetových stránkách
města.
(Rada obdržela návrh na jmenování komise
pro otevírání obálek a návrh na jmenování
hodnotící komise k zakázce: Rozvoj aktivit
v KC Nové Hrady, včetně seznamu obesíla-
ných firem.)

� 10. Zápis z jednání sociální komise ze
dne 13.12.2021
Rada města bere na vědomí zápis sociální
komise ze dne 13.12.2021.
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 42
v DPS Nové Hrady paní J. Janouškové,
Nové Hrady.
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 5
v DPS Nové Hrady panu M. Hruškovi,
Nové Hrady.
(Rada obdržela zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 13.12.2021 s doporučením pro
radu města. Komise projednala žádosti
o přidělení bytů v DPS Nové Hrady. Dále
sociální komise projednala žádosti o pos-
kytnutí dotace poskytovatelům sociálních
služeb s doporučením pro radu v následují-
cím znění: Prevent z.ú. - doporučený příspě-
vek ve výši 5.000 Kč, Jihočeské centrum

pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. --
doporučený příspěvek ve výši 4.000 Kč,
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. - do-
poručený příspěvek ve výši 5.000 Kč, Ar-
cha Borovany o.p.s. – doporučený
příspěvek ve výši 10.000 Kč, Hospicová
péče sv. Kleofáše, o.p.s. - doporučený pří-
spěvek ve výši 10.000 Kč.)

� 11. Žádost o finanční podporu –
dofinancování nákupu vozidla pro
terénní a ambulantní službu – Domácí
hospic sv. Veroniky v ČB a sv. Víta v ČK
Rada města bere na vědomí žádost Domácí-
ho hospice sv. Veroniky v Č. Budějovicích
a sv. Víta v Č. Krumlově o poskytnutí fi-
nanční podpory a postupuje žádost k pro-
jednání sociální komisi.
(Rada obdržela od Domácího hospice sv.
Veroniky v Č. Budějovicích a sv. Víta v Č.
Krumlově žádost o dofinancování nákupu
vozidla pro terénní a ambulantní službu,
kdy toto vozidlo bude sloužit pro seniory a
nemocné spoluobčany.)

ZÁPIS  z 15. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nové Hrady
konaného dne 24. listopadu 2021

Přítomni:
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Jan Kollmann,
Petr Michale, Mgr. Michal Jarolímek,
Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková,
Ing. František Štangl, Jiří Vicány,
Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.

Omluveni:
Ing. Ladislava Bártová, Marek Petrášek,
Martina Kourková

Celkem bylo přítomno 12 členů zastupitel-
stva.

Zapisovatel:
Bc. Ilona Volfová – referent městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se kona-
lo od 18.00 hodin v sále Kulturně-spolkového
domu v Nových Hradech. Bylo přítomno 12 čle-
nů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a za-
stupitelstvo je usnášeníschopné. Pan starosta
konstatoval, že zápis ze 14. zasedání zastupi-
telstva byl řádně ověřen, předán ke zveřejnění
a nebyla vůči němu vznesena žádná námitka.

Před začátkem hlasování o programu pan
starosta uvedl, že do programu jednání bude
doplněn k projednání bod č. 6 Znovuzvolení
do funkce přísedící pro OS České Budějovice.

Pan starosta nechal hlasovat o schválení
programu jednání.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení ze 14. zasedání

zastupitelstva
2. Dispozici s majetkem
3. Směrnice Zastupitelstva města Nové Hra-

dy č. 1/2021, Oceňování pozemků pro pře-
vody z majetku města

4. Rozpočtové změny
5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021,

o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 4

pokračování na str. 6



6 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ leden 2022

6. Znovuzvolení do funkce přísedící
pro OS České Budějovice

7. Interpelace
8. Diskuse
9. Závěr a usnesení

Hlasování:
Pro 12
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta navrhl složení návrhové komi-

se, a to: Mgr. Michal Jarolímek, Ing. Zdeněk
Dorschner, Petr Michale

Hlasování:
Pro 9
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Jan Koll-
mann, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing.
František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vocho-
ska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 3
Mgr. Michal Jarolímek, Ing. Zdeněk Dorschner,
Petr Michale
Návrhová komise byla schválena - 9 hlasy.

Předsedou komise byl zvolen: Mgr. Michal Ja-
rolímek

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su z 15. jednání zastupitelstva: Ivan Doroto-
vič, Jiří Vicány

Hlasování:
Pro 10
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Jan Kollmann, Petr Michale, Mgr. Michal Jaro-
límek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing.
František Štangl, Bc. Josef Vochoska, Miroslav
Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 2
Ivan Dorotovič, Jiří Vicány
Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-

hu - 10 hlasy.

� 1. Kontrola usnesení ze 14. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení ze 14. jednání zastu-

pitelstva přednesl přítomným starosta měs-
ta Mgr. Hokr.

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva
města. - 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem
Pan starosta před začátkem projednání

dispozice s majetkem uvedl, že dnešním jed-
náním zastupitelstva skončí dohoda o projed-
návání prodeje nemovitostí ve starých cenách

a projednají se poslední žádosti, které byly po-
dány před 1.9.2021.

Od příštího jednání zastupitelstva se prodeje
nemovitostí budou řídit podle Směrnice Zastu-
pitelstva města Nové Hrady, č. 1/2021, Oceňo-
vání pozemků pro převody z majetku města,
která je vytvořena a měla by být při dnešním
jednání zastupitelstva schválena.

2.1 Prodej pozemku – Filipková
Pan starosta informoval o žádosti o prodeji

pozemku paní Filipkové.
Uvedl, že projednání prodejů v lokalitě

Obora u Vyšného se již řešilo. Chalupáři žáda-
li o prodeje pozemků, které se nacházejí v těs-
né blízkosti jejich nemovitostí.

Osadní výbor s prodejem souhlasil a řešil
toto i s ohledem na ovocný sad, který zde byl
vytvořen. Prodávaná část není součástí sadu.

Cena za prodej pozemku je stanovena na
100 Kč/m2 + úhradu spojenou s 1/2 geometric-
kého plánu.

Bc. Vochoska uvedl, že se finanční výbor
s ohledem na jednání se zástupci města k pro-
bíhajícím kontrolám nevyjadřoval. Tyto dis-
pozice s majetkem byly již dříve předjednány
a Bc. Vochoska s nimi souhlasí.

Hlasování:
Pro 12
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části

pozemku parc. č. 511/1 v k. ú. Obora u Vyšné-
ho (nově dle GP pozemek parc. č KN 511/3,
k.ú. Obora u Vyšného) o výměře 152 m2 paní H.
Filipkové, České Budějovice za cenu 100 Kč/m2

+ 1/2 nákladů spojených s pořízením geomet-
rického plánu. - 12 hlasy.

2.2 Prodej pozemků – Lívancovi
Jedná se o pozemek v lokalitě Obora u Vy-

šného, který chtějí koupit manželé Lívancovi.
Pozemek se nachází v bezprostřední blízkosti
jejich nemovitosti.

Osadní výbor prodej pozemku schválil.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej poze-

mku parc. č. 511/4 (dle GP parcela vznikla od-
dělením od parc. č. 511/1) o výměře 86 m2 v k.
ú. Obora u Vyšného manželům J. a M. Lívan-
covým, České Budějovice za cenu 100 Kč/m2 +
1/2 nákladů spojených s pořízením geometric-
kého plánu. - 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

2.3.

2.3.1  Prodej pozemku – Tampier
Pan starosta informoval o tom, že bod 2.3

je rozdělen na 3 části (2.3.1., 2.3.2, 2.3.3).
V daných bodech se jedná o žádost pana

Ing. Tampiera, který navázal na dlouholetá
jednání jeho rodičů manželů Tampierových.

Jedná se o pozemky nacházející se v Na-
kolicích a jsou v majetku manželů Tampie-
rových a Města Nové Hrady. Město tímto
prodejem a zároveň i koupí vyřeší vstup na
pozemek jiného vlastníka, který má v dané
lokalitě nemovitost a doposud používal jako
přístupovou cestu pozemek, který nebyl v jeho
vlastnictví, ani ve vlastnictví města.

Město Nové Hrady odprodá Ing. Tampie-
rovi cestu, která půlí pozemek manželů Tam-
pierových, souběžně s tím i pozemek parc. č.
1304, který bude poté pro město zbytný. Záro-
veň je součástí dohody, že manželé Tampiero-
vi městu odprodají kus cesty, po které se
sousední majitel nemovitosti dostane na svůj
pozemek.

Jednání se účastnili všichni majitelé da-
ných nemovitostí včetně osadního výboru,
který s prodejem a následným odkupem poze-
mku souhlasil.

Cena prodeje i nákupu pozemků je stano-
vena na 100 Kč/m2 + úhradu geometrického
plánu.

Ing. Štangl se dotazoval, zda pozemek
parc. č. 1304 o výměře 1304 m2 je do budouc-
na zastavitelný, když svojí rozlohou se jeví
jako potencionální stavební parcela.

Pan starosta odpověděl, že tento pozemek
není veden v územním plánu jako pozemek
určený k zástavbě.

Bc. Vochoska se dotazoval, zda jednání
probíhala i za účasti majitele přilehlé nemovi-
tosti a zda s tímto záměrem souhlasil.

Pan starosta odpověděl, že vlastník ved-
lejšího pozemku byl již dříve informován a
že je pro něj důležité zachování přístupu na
pozemek.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemku parc. č. 1304 v k.ú. Nakolice o výměře
1068 m2 panu Ing. P. Tampierovi, České Bu-
dějovice za cenu 100 Kč/m2. - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vocho-
ska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 1
Ing. František Štangl

2.3.2 Prodej pozemku – Tampier
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části

pozemku parc. č. 1188/1 v k. ú. Nakolice
(nově se dle GP č. 211-135Fi/2021 jedná o po-
zemek parc. č. KN 1188/18) o výměře 124 m2

panu Ing. P. Tampierovi, České Budějovice za
cenu 100 Kč/m2 + úhradu nákladů na pořízení
geometrického plánu. - 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0
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2.3.3 Koupě pozemků – Tampierovi
Zastupitelstvo města schvaluje koupi části

pozemku parc. č. KN 1212 v k. ú. Nakolice
(nově se dle GP č. 211-135Fi/2021 jedná o po-
zemek parc. č. KN 1212/3) o výměře 81 m2 od
manželů J. a M. Tampierových, Nakolice za
cenu 100 Kč/m2. - 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 0

2.4 Smlouva o budoucí smlouvě kupní –
Rezidence N.H. a.s.

Pan starosta uvedl, že rada města obdržela
od Rezidence Nové Hrady, a.s., návrh Smlou-
vy o budoucí smlouvě kupní. Návrh smlouvy
řeší převod technické infrastruktury v rámci
akce "Prodloužení kanalizace a kanalizační
přípojky pro parc. č. st. 52/1 a st. 53 v k.ú.
Nové Hrady.

Jedná se o napojení do kanalizace za do-
mem pana Minicha. Zároveň na základě
žádosti vlastníků sousedící nemovitosti, kteří
požádali také o připojení na kanalizaci, tímto
došlo k připojení a prodloužení celého kana-
lizačního řadu.

Cena předmětu převodu činí 1.000 Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje Smlou-

vu o budoucí smlouvě kupní se společností
REZIDENCE Nové Hrady a.s., Nové Hrady
ve věci technické infrastruktury v rámci akce
"Prodloužení kanalizace a kanalizační přípoj-
ky pro parc. č. st. 52/1 a st. 53 v k.ú. Nové Hra-
dy". - 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 0

2.5 Úplatný převod pozemků – ČR
– Státní pozemkový úřad

Pan starosta uvedl, že zastupitelům je před-
ložen návrh podání žádosti o úplatném převo-
du pozemků v k. ú. Údolí u Nových Hradů,
které se v současnosti nacházejí ve vlastnictví
ČR - Státního pozemkového úřadu.

Pozemky tvoří funkční celek se stavbou
pro bydlení č.p. 98 (tzv. Šillerovec - v majet-
ku města) na pozemku p.č. 127, k.ú. Údolí
u N.Hradů.

Město má zájem získat tyto pozemky
v souvislosti s uvažovaným prodejem objektu
čp. 98 a z důvodu zajištění příjezdu k nemovi-
tosti paní Pavlíkové.

Ing. Štangl se dotazoval na cenu uvede-
ných pozemků a na možnost, zda je možné
koupit jen část pozemků, kdy jeden pozemek

parc. č. 1488/4 se mu zdá z hlediska prodeje
zbytný.

Pan starosta odpověděl, že cena pozemků
bude stanovena znaleckým posudkem, který
bude zpracován. Zároveň doplnil, že podle
doporučení znalců je lepší vlastnit více po-
zemků okolo nemovitosti z důvodu atraktiv-
nější ceny v následném prodeji nemovitosti.
Stát je ochoten městu, jako přímým souse-
dům tyto pozemky okolo nemovitosti pro-
dat. Pozemek parc. č. 1488/4 tvoří funkční
celek celého prodeje.

Pan starosta doplnil, že stát stanoví cenu a
město se k této ceně bude vyjadřovat a rozho-
dovat se, o které pozemky bude mít zájem.
V případě koupě těchto pozemků, nebude
město prodávat nemovitost včetně pozemků
za nižší cenu, než za kterou ho pořídilo.

Zastupitelstvo města schvaluje podání
žádosti o úplatném převodu pozemků parc. č.
747/1, 744/1, 744/2, 750/6, 744/4, 1488/4, vše
v k. ú. Údolí u Nových Hradů dle návrhu. - 12
hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

2.6 Prodej pozemků "lokalita
Pod vodojemem" – Zevlův mlýn s.r.o.

Pan starosta uvedl, že rada předkládá za-
stupitelům k opakovanému projednání pro-
dej pozemků v lokalitě Pod vodojemem pro
společnost Zevlův mlýn s.r.o., kdy s ohle-
dem na nutnost změny trasy chodníku došlo
ke změně výměr prodávaných pozemků
OV1-OV3. Cena pozemků a podmínky pro-
deje se nemění.

Pozemky byly zmenšeny z důvodu záměru
vybudování chodníku a vedení elektřiny.

Současně s tímto je předložen návrh kupní
smlouvy. Podmínky prodeje se nezměnily.

Pan starosta uvedl, že součásti návrhu pro-
deje je zastupitelům předložena k nahlédnutí i
kupní smlouva, která je upravena přímo na
kupní podmínky.

Ing. Štangl uvedl, že je rád, že v kupní
smlouvě je zakomponován bod "zákaz zcizení
věci". Zároveň uvedl, že by mělo být ve
smlouvě ošetřeno splnění závazku do 5 let
k deklarovanému účelu tyto pozemky zasta-
vět. Zároveň se dotazoval, co bude vnímáno
jako splnění závazku zastavět objekty tyto
parcely, jak je slibováno.

Pan starosta odpověděl, že nabyvatelé po-
zemků musí realizovat stavbu, která bude
k podnikání, a dále jsou ve smlouvě deklaro-
vané smluvní pokuty při nedodržení lhůt.

Pan starosta uvedl, že kdyby se stavba rea-
lizovala pouze na jednom z pozemků a zbytek
parcel by zůstal nezastavěný, tak i tyto poze-
mky budou využity nejen jako zahrada. Záměr
by měl být doložen projektovou dokumentací,
ze které bude patrný záměr využití těchto po-
zemků.

Ing. Štangl poukazoval na to, že věci se
mohou v čase měnit a připomněl prodej poze-
mků Solárním stavitelům. Uvedl, že do bu-

doucna mohou následovat žádosti nových ma-
jitelů o změnu nastavených podmínek.

Pan starosta odpověděl, že podmínky jsou
nastaveny a jejich případným změnám by se
vždy vyjadřovalo zastupitelstvo.

Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 2.2
ze 14. veřejného jednání Zastupitelstva města
N. Hradů ze dne 26.8.2021 a nově schvaluje
prodej pozemků (dle GP č. 1139-182Fi/2021)
parc. č. 824/42 o výměře 1516 m2, parc. č.
824/43 o výměře 1525 m2 a parc. č. 824/44
o výměře 1475 m2 vše v k.ú. Nové Hrady pro
společnost Zevlův mlýn s.r.o., IČ: 06260349,
za částku 300 Kč/m2 a dle podmínek schvále-
ných zastupitelstvem pro prodej pozemků
v této lokalitě (ZTV Pod Vodojemem). -
11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska,
Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 1
Ing. František Štangl

� 3. Směrnice Zastupitelstva města Nové
Hrady č. 1/2021 – Oceňování pozemků
pro převody z majetku Města
Pan starosta uvedl, že je zastupitelům

předložen k projednání návrh Směrnice Za-
stupitelstva města Nové Hrady č. 1/2021 -
Oceňování pozemků pro převody z majetku
města a předal slovo panu místostarostovi
M. Jarolímkovi.

Mgr. Jarolímek uvedl základní parametry,
které se v návrhu směrnice objevují a byly
konzultovány s Finančním výborem, kde do-
šlo ke společné dohodě o znění vyhlášky.

V 18.44 hodin odešel Mgr. Hokr.
Dále pan místostarosta uvedl výčet změn,

které byly v původní směrnici provedeny, vy-
puštěny, nebo doplněny. Dle návrhu finanční-
ho výboru byl do směrnice doplněn do článku
6 bod 4 týkající se ostatního majetku touto
směrnicí neurčený.

Návrh směrnice byl konzultován se staveb-
ním úřadem.

V 18.47 se vrátil Mgr. Hokr.
Bc. Vochoska uvedl, že finanční výbor se

ztotožnil s návrhem, dle jeho požadavku byl
doplněn bod 4 a finanční výbor s takto
navrženou směrnicí souhlasí.

Pan starosta uvedl, že tato směrnice byla
upravena tak, aby lidé, kteří mají zájem o něja-
ký pozemek, si budou moci sami dle směrnice
zjistit cenu pozemku a odpadnou tak diskuze
o cenách. Celá směrnice je ve vazbě s územ-
ním plánem města.

Závěrem pan starosta poděkoval všem,
kteří se na vytvoření směrnice podíleli.

Zastupitelstvo města schvaluje Směrnici
Zastupitelstva města Nové Hrady č. 1/2021 -
Oceňování pozemků pro převody z majetku
města. - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Petr Michale,
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Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vocho-
ska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 1
Ing. František Štangl

� 4. Rozpočtové změny

4.1 Navýšení dotace TSM Nových Hradů
Rada města předkládá k projednání žádost

ředitelky TSM Nových Hradů o navýšení do-
tace na rok 2021, a to o částku 350 000 Kč.

Žádost je odůvodněna vyššími výdaji za
opravy herních prvků v rámci města Nové
Hrady a jeho okolí, opravy výtahu KSD Nové
Hrady a zvýšenými mzdovými náklady na se-
zonní pracovníky, kdy z důvodu poskytnutí
malého počtu klientů z ÚP České Budějovice
museli být přijati zaměstnanci/brigádníci na-
víc.

Toto navýšení bude projednáno jako roz-
počtové opatření č. 13/2021.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové
opatření č. 13/2021 – navýšení dotace pro
Technické služby města Nových Hradů o část-
ku 350.000 Kč. - 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

4.2 Rozpočtová opatření č. 9/2021, č.
10/2021, č. 11/2021

Pan starosta informoval o rozpočtových
opatřeních, která byla schválena radou.

Zastupitelstvo města bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 9/2021, č.10/2021 a
č.11/2021. - 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 5. Obecně závazná vyhláška města Nové
Hrady č. 2/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
Pan starosta uvedl, že je zastupitelům před-

ložen návrh Obecně závazné vyhlášky města
Nové Hrady č. 2/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství a pře-
dal slovo panu místostarostovi Jarolímkovi.

Mgr. Jarolímek uvedl, že stávající vyhláš-
ku je nutné schválit v upraveném znění z dů-
vodu legislativních změn. Zákon dával obcím
možnost zpracovat vyhlášku o místním po-
platku podle 2 možností a to: vybírat poplatek
za obecní systém odpadového hospodářství,
nebo vybírat poplatek za odkládání komunál-
ního odpadu z nemovité věci (svozová firma

váží objem odpadu u jednotlivých míst, kde
odpad sbírá). Při výběru druhé varianty by na-
staly technické problémy u svozové firmy a
rozdíl svozu odpadu u rodinných domů a pa-
nelových domů, kde je více nájemníků.

Město tedy upravilo vyhlášku podle první
varianty, která již byla nastavena v předešlých
letech.

Souběžně rada města projednala výši po-
platku za obecní systém odpadového hospo-
dářství.

S ohledem na navýšení nákladů za uložení
odpadu na skládku a dalších výdajů spojených
s odpadovým hospodářstvím (např. navýšení
poplatku za tříděný odpad, který město hradí
Sdružení Růže), kdy celkové náklady vychá-
zejí na cca. 800 Kč/občan/rok, navrhla rada
zvýšení poplatku pro občany na 600 Kč/rok
s tím, že zbylé prostředky budou hrazeny
z rozpočtu města.

Dále pan Jarolímek zrekapituloval nárůst
cen za svoz odpadu a uvedl, že se doplatky
z rozpočtu města za svoz odpadu neustále zve-
dají.

Nová legislativa umožnuje obcím nastavit
poplatek až 1200 Kč/rok/občan. Město drží
50 % možného a poplatek je tedy stanoven na
600 Kč/rok/občan.

Závěrem pan místostarosta informoval
o úlevách a možnostech osvobození od po-
platku.

Pan starosta doplnil, že z hlediska dřívější
ceny 500 Kč/osoba/rok, nenaplňuje město ná-
klady již od roku 2017. V současné době jsou
náklady i při velmi dobré vysoutěžené ceně
s firmou Marius Pedersen a.s. tak vysoké, že
cena musí být postupně navyšována i s ohle-
dem na další období, kdy se bude vysoutěžená
cena svozu odpadu zvyšovat.

Závěrem pan starosta dodal, že jsou obča-
nům nabízeny i další služby (prodloužení svo-
zu bio odpadu, fungující sběrný dvůr).

Pan Dorotovič se dotazoval, kdo bude hod-
notit odpouštění poplatku a na počet neplatičů.

Pan starosta odpověděl, že osvobození
od poplatku řeší správce poplatků a každá
žádost je posuzována individuálně. K počtu
neplatičů uvedl, že městu se daří na základě
zasílaných upomínek a platebních výměrů
poplatky vybírat.

Ing. Štangl uvedl, že osvobození poplatků
by neměl posuzovat jen správce poplatků
(ekonomický odbor), ale měla se jím zabývat i
rada města.

Nastavená cena 600 Kč/rok je rozumná a
navýšení poplatku je přiměřené.

Závěrem Ing. Štangl požádal o zaslání sou-
hrnné tabulky spojené s odpadovým hospo-
dářstvím.

Pan starosta odpověděl, že požadovanou
tabulku má k dispozici finanční výbor a bude
taktéž odeslána kontrolnímu výboru.

Bc. Vochoska závěrem uvedl, že se přiklá-
ní k výběru varianty č. 1 a cena 600 Kč/oso-
ba/rok je dobrá.

Zastupitelstvo města vydává Obecně zá-
vaznou vyhlášku města Nové Hrady č. 2/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpado-
vého hospodářství. - 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12

Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 6. Znovuzvolení do funkce přísedící
u soudu
Pan starosta uvedl, že se jedná o znovuzvo-

lení paní M. Šabatkové do funkce přísedící
pro Okresní soud České Budějovice.

Paní Šabatková již funkci přísedící vyko-
návala a končí jí čtyřleté volební období.

Zastupitelstvo města volí paní Marii Šabat-
kovou do funkce přísedící pro Okresní soud
v Českých Budějovicích. - 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 7. Interpelace
Nebyla podána interpelace.

� 8. Diskuse
Pan starosta uvedl, že na základě mimořád-

ného vyjádření hejtmana Jihočeského kraje
o omezení společenských akcí se neuskuteční
hromadné rozsvěcování vánočního stromu a
bude omezen i čertovský rej.

Pan Dorschner se dotazoval na náhradu za
zubního lékaře MUDr. Schaffelhofera.

Pan starosta informoval o tom, že Jihoče-
ským krajem byly definovány podmínky na
podporu lékařů v obcích a uvedl, že více infor-
mací ohledně budoucnosti zubní ordinace
nemá. Na základě pověření rady města je však
v plánu vejít na základě podmínek vyhláše-
ných Jihočeským krajem a jejich doplnění
o podporu ze strany města N. Hrady do jedná-
ní s MUDr. Schaffelhoferem i dalšími lékaři
(zejména lékař pro děti a dorost). Město též
bude jednat s krajským úřadem o zapojení do
reklamní kampaně, na základě které budou na-
bízeny prostory pro zajištění lékařské péče.

Pan Sýkora (za veřejnost) se dotazoval, zda
obec plánuje výstavbu bytů nebo obnovu
obecních bytů. Dále uvedl, že město by se
mělo více zaměřit na třídění odpadů.

Pan starosta odpověděl, že již začíná re-
konstrukce domu čp. 188, kde by měly vznik-
nout 4 bytové jednotky.

Pan Sýkora se dotazoval na výši nákladů
v roce 2020 za svoz bio odpadu.

Bc. Vochoska odpověděl, že výše nákladů
byla 165 000 Kč (101 tun).

Pan starosta informoval o příštím termínu
jednání zastupitelstva, které se bude konat
29. prosince a bude se na něm projednávat
rozpočet města na rok 2022.

Závěrem pan starosta všem popřál pevné
zdraví a klidné prožití adventního času.

� 9. Závěr a usnesení
Pan starosta poděkoval za účast na 15. jed-

nání zastupitelstva a ukončil jednání zastupi-
telstva ve 20.00 hodin.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 7
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Rozpočet města na rok 2022,
projekty, kalkulace vodného a stočného

Konec roku vždy doprovází nejen snaha
dokončit nebo vyhodnotit rozdělané akce, ale
zároveň se připravuje rok nový. Základem je
především příprava rozpočtu města a schvále-
ní ceny vodného a stočného. Vedle toho jsme
konec roku věnovali i přípravě výběrových ří-
zení, nových projektů a některým administra-
tivním úkonům.

Rozpočet města na rok 2022
Rozpočet města na rok 2022 byl tradičně

připravován ve třech fázích. V té první jsme na
úřadě připravili kostru rozpočtu, do které byly
zahrnuty všechny projekty a tradiční položky.
Následně byl rozpočet doplněn radou města a
projednán s finančním výborem zastupitelstva
a finanční komisí rady. Po drobných korektu-
rách byl rozpočet zveřejněn na úřední desce a
předložen ke schválení zastupitelstvu města.

Rozpočet jsme opět koncipovali jako vy-
rovnaný mezi příjmy a financováním (jde
o prostředky, které si přinášíme jako přebytek
hospodaření z předchozího období) na jedné
straně a výdaji na straně druhé.

Celková výše příjmů činí 68.975.743,37 Kč,
výdaje jsou plánovány ve výši 87.795.743,37 Kč.
Financování a použití prostředků z minulých let
je ve výši 18.820.000 Kč (včetně splátky úvěru
ve výši 1.480.000 Kč).

V rozpočtu jsou zahrnuty závazné ukazatele
pro příspěvkové organizace města, a to pro
Technické služby města Nových Hradů ve výši
14.200.000 Kč (provozní dotace) a 500.000 Kč
(investiční dotace), Základní školu Nové Hrady
2.800.000 Kč a Mateřskou školu Nové Hrady
1.256.000 Kč + 200.000 Kč na rekonstrukci
lapolu v MŠ.

Rozpočet města samozřejmě počítá s tra-
dičními položkami na rozvoj osad, podporu
spolků, opravy komunikací, fungování hasič-
ských sborů a městskou kulturu (finančně ve
stejném rozsahu jako v roce 2021). Uvnitř roz-
počtu pak máme rezervu ve výši cca. 3 milióny
korun, která se vždy používá k předfinancová-
ní a kofinancování projektů, o které se v prů-
běhu roku ucházíme (např. granty Jihočeského
kraje, Fond malých projektů, Program regene-
race MPR a MPZ apod.), zároveň slouží jako
opravdová rezerva pro řešení nutných krizo-
vých situací či havárií. Dle našich propočtů
pak ještě cca. 7 miliónů korun zůstane na
konci roku 2021 jako další mimorozpočtová
rezerva, která může být v případě potřeby
posunuta do rozpočtu.

Projekty v rámci rozpočtu
V roce 2022 nás čeká realizace či dokonče-

ní mnoha projektů, na které se nám podařilo
získat dotační prostředky. Některé již byly sta-
vebně zahájeny, některé čekaly na finální
schválení a souhlas s provedením výběrového
řízení. Přestože jsme již v minulosti o někte-
rých akcích psali či mluvili, rád bych alespoň
ty nejdůležitější zmínil.

Finančně nejnáročnější akcí je rekon-
strukce domu čp. 188 v Komenského ulici.
Práce zde již byly zahájeny a v létě se můžeme
těšit na čtyři nové byty.

V průběhu zimních měsíců a jara dojde
k realizaci projektu Obnova rybníku na par-
cele č. 544 v Údolí, kde dojde k odvezení sedi-
mentu a především k opravě hráze.

Ke konci prvního pololetí bychom měli
obdržet i nový dopravní automobil pro SDH
Údolí u Nových Hradů, který by měl nahradit
dosluhující vozový park a pomoci ještě lépe
zajistit plnění úkolů výjezdové jednotky i pod-
pořit činnost sboru.

Během zimy a jara též předpokládáme do-
končení nového areálu pro pumptrack a
skatepark. Věříme, že pumptracková dráha
i rozšířený skatepark přinesou mladé generaci
nové formy vyžití a že v bezpečném prostředí
budou moci dobře fungovat ti nejmenší s těmi,
kteří již na skatu, kole či koloběžce zvládají
různé triky.

Do první poloviny roku spadají i další sta-
vební akce. Jde zejména o II. etapu vybudo-
vání chodníku ve Vitorazské ulici (včetně
odstavné plochy k parkování pro návštěvní-
ky smutečních akcí a hřbitova), čeká nás
také dokončení projektu rekonstrukce čp. 45
na náměstí (výměna oken, úprava dvorního
traktu a fasády ve dvoře).

V průběhu jara a léta se pak budeme věno-
vat projektu, který řeší revitalizaci veřejných
ploch a prostranství. Stavebně se bude upra-
vovat prostor kolem prodejny Flop, nový mo-
biliář ve formě laviček a košů pak dostane
novohradské náměstí, Komenského ulice, are-
ál komunitního centra a také návsi ve Vyšném,
Byňově a Nakolicích se dočkají doplnění mo-
biliářem a dalšími prvky.

V lednu by měly být dokončeny stavební
úpravy na sále v hotelu Máj. Již na konci
roku byl vyměněn strop (podhled a světla), vy-
měněny dveře ze sálu k balkónu a do forman-
ky, osazena nová dlažba na schody a na
balkóně a demontováno staré obložení stěn a
sloupů. Na začátku roku nás tak již čeká jen
montáž vstupních dveří a nové obložení stěn a
sloupů. V průběhu jara pak na tento stavební
projekt navážeme úpravou jeviště (opony,
osvětlení) a nákupem nových stolů a židlí.
Tyto aktivity již neomezují provoz sálu a jed-
notlivé plánované akce (Novohradská číše,
masopust ad.), po dokončení všech částí pro-
jektů bychom rádi uspořádali den otevřených
dveří. Je otázkou, zda s ohledem na koronavi-
rová opatření půjde pouze o koncert nebo tře-
ba i o celodenní akci s hudbou a večerní
zábavou.

Stavební aktivita nás čeká i v areálu ko-
munitního centra, kde bychom měli rekon-
struovat garáž, upravit venkovní plochy a také
postavit venkovní pec.

Rozpočet města počítá také s dokončením
přeshraničních projektů, na které by měly na-
vázat projekty nové, které nám byly schváleny
k realizaci v prosinci 2021.

Vodné a stočné pro rok 2022
V průběhu podzimu jsme s provozovatelem

našeho vodohospodářského majetku ČEVAK,
a.s. jednali o kalkulaci na rok 2022. Dřívější
složitá vyjednávání o ceně jsou díky systému
koncesních a pachtovních smluv již minulostí.
Od provozovatele dostáváme návrh, který vy-
chází z jasně daných pravidel úpravy ceny dle
tzv. indexů, které reagují na inflaci. Po prove-
dení těchto výpočtů znamenal prvotní návrh
kalkulace nárůst o 3 Kč 84 haléřů.

S ohledem na to, že se nám díky výběrové-
mu řízení podstatně podařilo navýšit složku
nájemného v rámci kalkulace (toto nájemné se
převádí do vodohospodářského fondu a kom-
pletně celé používá na další obnovu vodohos-
podářské infrastruktury), mohli jsme pro rok
2022 trochu tento nárůst regulovat.

Cílembyloudržetnájemnévevýši3220000Kč,
což byla částka, kterou nám v rámci své metodi-
ky určilo ministerstvo zemědělství k postupnému
zajištění obnovy našeho vodohospodářského ma-
jetku. Zastupitelstvu jsme tak nakonec předložili
ke schválení variantu, která by měla znamenat,
že cena vodného zůstane stejná a navýšení
se bude týkat pouze ceny stočného, a to
o 1 Kč a 11 haléřů!

Jsme rádi, že se nám povedlo touto formou
udržet cenu v rámci kalkulace na přijatelné
úrovni a tím kompenzovat malý nárůst poplat-
ku za systém svozu komunálního odpadu.

Současně si však musíme uvědomit, že
celkový vysoký nárůst cen energií, stavební-
ho materiálu a služeb bude mít do budoucna
negativní efekt i do kalkulace vodného a
stočného.

Nová metodika ministerstva
zemědělství a nařízení
ministerstva financí

Z nové metodiky Ministerstva zemědělství
ČR vyplývá, že obnova vodohospodářského
majetku bude na základě růstu cen v budoucnu
výrazně nákladnější. Podle staré metodiky bylo

pokračování na str. 10
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Velké ocenění pro Jiřího Matějku
Dne 11. listopadu 2021 byl do Centra hasičského hnutí v Přibyslavi pozván dlouholetý hasič

z Údolí u Nových Hradů pan Jiří Matějka, který zde převzal ocenění Zasloužilý hasič.
Titul Zasloužilý hasič je nejvyšším svazovým vyznamenáním pro dobrovolného hasiče. Podmín-

kou jeho udělení je minimálně 40 let práce ve sboru dobrovolných hasičů a dosažení věku 65 let.
Uděluje se jen členům - hasičům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasič-
stva, a to na návrh SDH (okrsku, OSH, KSH). Po vyjádření OSH-MSH uděluje titul výkonný vý-
bor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). Při předání titulu je držitel zapsán do
čestné knihy zasloužilých hasičů ČR. Výrazem titulu je medaile, diplom a klopový odznak.

Již samotné předání je slavnostním aktem. Nastávající držitel titulu Zasloužilý hasič je
s rodinnými příslušníky odvezen do centra hasičského hnutí v Přibyslavi, kde je medaile pře-
dána z rukou starosty SH ČMS.

Tuto slavnostní chvilku si Jiří Matějka užil v Přibyslavi v doprovo-
du své sestry a společně s Jiřím Žižkou (starosta jihočeských dobrovol-
ných hasičů) a s kamarádem a taktéž oceněným hasičem z Dolního
Bukovska Stanislavem Klikou.

Za město Nové Hrady a jistě i za všechny hasičky a hasiče bychom
chtěli Jirkovi Matějkovi pogratulovat k tomuto mimořádnému ocenění
a poděkovat za jeho dosavadní práci v hasičském hnutí, v rámci SDH
Údolí u Nových Hradů, pro osadu Údolí ale i pro celé město. Zcela vě-
domě nepíši za jeho celoživotní práci, protože věřím, že i v budoucnu se
bude náš kamarád Jirka Matějka podílet na hasičských akcích a práci
v údolském sboru a v rámci hasičského hnutí.

Jirko, gratulujeme a přejeme i do budoucna mnoho krásných chvil
strávených s kamarádkami hasičkami a kamarády hasiči, současně pře-
jeme hodně zdraví a elánu. Věříme, že budeš dál tmelícím prvkem ne-
jen u údolských hasičů, ale i v rámci spolupráce s dalšími sbory.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Nové Hrady

v průměrných cenách k celkové samofinancova-
telné obnově našeho vodohospodářského majet-
ku potřeba již zmiňovaných 3 220 000 Kč (při
celkové hodnotě majetku 233 700 000 Kč).
Nová metodika již oceňuje náš majetek hodno-
tou 338 259 000 Kč, což znamená, že bychom
tedy měli s výhledem k roku 2030 na obnovu po-
čítat s částkou 4 640 000 Kč/rok. Je však také
možné, že i tato čísla se budou měnit, neboť
ministerstvo plánuje upravovat svoji metodiku
již po pěti letech.

Dozor ministerstva nad obnovou vodohos-
podářského majetku narůstá a do budoucna
má být například i čerpání dotací podmíněno
řádnou péčí o tento majetek. My můžeme být
z tohoto pohledu relativně klidní, neboť za
posledních cca. 10 let jsme do obnovy vložili
částku přesahující 30 miliónů korun.

Dle sdělení provozovatele se nově kalkula-
ce předkládá i ministerstvu financí, které zase
řeší, aby se prostředky vybrané na obnovu ne-
používaly na jiné akce a aby cena odpovídala

realitě nákladů. I v tomto ohledu naše kalkula-
ce splňuje vše potřebné, jen budeme muset
vždy novou kalkulaci bezpodmínečně schva-
lovat do konce roku, neboť k 31.12. musí být
kalkulace zaslána na ministerstvo financí.

Parkování na vybraných plochách
pouze pro občany města N. Hradů

Již v minulém NZ jsme informovali o ně-
kterých změnách v dopravním značení. Jed-
na z nich se týká parkování na vybraných
plochách v centru města, kde parkoviště
v Komenského, Navrátilově a Husově uli-
ci byly osazeny nejen značkami IP 12, ale i
doplňkovou značkou E13 "VYHRAZENO
PRO REZIDENTY S PLATNÝM POVO-
LENÍM".

Co je důvodem těchto značek? Naší sna-
hou je zajistit především parkování pro
místní občany. Turisty a návštěvníky města
chceme naopak k parkování posunout na
odstavné plochy u autobusového nádraží a
hotelu Máj.

Aby bylo možno dodržování těchto značek
kontrolovat, musí být vozidla místních občanů
označena platným povolením. Toto povolení
se bude vydávat od pondělí 31. ledna 2022
na Městském úřadě v N. Hradech (poda-
telna, matrika, účtárna) a občané zaplatí
pouze jednorázový administrativní popla-
tek za každé vydané povolení.

K vydání povolení je nutno přinést s se-
bou doklad prokazující trvalé bydliště a do-
klad o vlastnictví vozidla (technický průkaz).

Vydané povolení bude žadatelem umístě-
no na viditelné místo na palubní desce pod
přední sklo vozidla tak, aby mohlo být překon-
trolováno Policií ČR.

Věříme, že tato úprava parkování přinese
větší komfort pro místní občany. Jak již bylo
naznačeno dříve, plánujeme též rozšíření takto
vyhrazeného parkování pro místní občany i na
jednu stranu novohradského náměstí, k tomu
však musí být nejprve schválena patřičná
úprava dopravního značení.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

(pokračování ze str. 9)

Tříkrálová sbírka 2022 v N. Hradech
Přispívat na Tříkrálovou sbírku můžete do speciálních

kasiček, které budou do 15.1.2022 umístěné v novohradském
informačním centru (přízemí radnice), v kostele sv. Petra
a Pavla a v prodejně Flop, a také i letos lze přispívat on-line
(více na www.trikralovasbirka.cz).

Výtěžkem letošní sbírky podpoří dva projekty: Tím prvním je Diecézní
Charita v Českých Budějovicích a její projekt Krizový byt – sem půjde 70 %
z přiděleného výtěžku sbírky. Zbylých 30 % půjde na podporu práce s mlá-
deží v klášteře Božího Milosrdenství v Nových Hradech, kde se zdejší ko-
munita dlouhodobě a systematicky věnuje práci s mládeží.
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OŽP informuje:

Ukládání stavebního a demoličního odpadu
obsahujícího nebezpečné látky, (azbest), nepocházejícího
z podnikatelské činnosti do sběrného dvora

Z podnětu FCC České Budějovice s.r.o., provozovatele našeho sběrného dvora Jižní město
Nové Hrady, je předkládána informace veřejnosti o ukládání stavebního a demoličního odpadu
obsahujícího nebezpečné látky – azbest, na sběrný dvůr.

Na základě nového zákona o odpadech č. 541/2020Sb., vstoupila v platnost i vyhláška
č. 273/2021 o podrobnostech nakládání s odpady. Dle této vyhlášky se upravuje i manipulace se
stavebním materiálem, který obsahuje nebezpečné látky, především azbest.

Hlava IV. § 42 vyhl. Č. 273/2021Sb.
odst. (2) Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se musí se stavebními

a demoličními odpady obsahujícími nebezpečné látky nakládat takovým způsobem, aby nedošlo
ke znečištění ostatních vybouraných stavebních materiálů, vedlejších produktů nebo stavebních
a demoličních odpadů určených k recyklaci nebo opětovnému použití.

odst. (3) Vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest musí být neprodleně po
vzniku zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a
označeny a předány do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo
odstranění.

Zjednodušeně řečeno, veškeré demoliční a stavební práce, kde se vyskytuje nebezpečný sta-
vební odpad obsahující nebezpečné látky, např. při likvidaci eternitové střešní krytiny obsahují-
cí azbest, by toto pro fyzické osoby měla provádět odborná firma za použití ochranných
pomůcek dle zákona. Tato firma je buď oprávněna dle zákona s tímto nebezpečným odpadem
dále nakládat, nebo jej zabalený v neprodyšném obalu předává k likvidaci přímo do vybraného
zařízení, či na skládku k tomu určenou.

Co se týká ukládání nebezpečného stavebního a demoličního odpadu obsahujícího az-
best, který nepochází z podnikatelské činnosti do našeho sběrného dvora na Jižním městě,
tak takový nebezpečný stavební odpad obsahující azbest, bude na základě této vyhlášky
přijímán od občanů pouze v přiměřeném minimálním množství a výhradně v zabaleném
stavu v neprodyšném obalu, kdy tento dále bude uložen do označeného uzavřeného kontej-
neru. Při předávání fyzickou osobou v nepřiměřeném velkém množství, např. při likvidaci
eternitové střešní krytiny ze střechy domu, dřevníku, apod., nebo odpadu pocházejícího
z podnikatelské činnosti, nebo nezabaleného nebezpečného stavebního odpadu obsahující-
ho azbest, má provozovatel sběrného dvora a jeho obsluha právo odmítnout jeho převzetí a
uložení k další likvidaci. OŽP

Sběrný dvůr Jižní město
celoroční provozní doba:

středa,  neděle
14.00 – 17.00 hod.

SVOZ ODPADU
V ROCE 2022

V roce 2022 svoz směsného komunální-
ho odpadu zůstává beze změny, tzn. „vývoz
popelnic“ bude probíhat každý týden ve
ČTVRTEK a to i při svátcích připadajících na
tento den.

V roce 2022 bude svoz „BRKO – BIO“
probíhat JEDNOU ZA ČTRNÁCT DNÍ
V PÁTEK V LICHÝ TÝDEN v období od
01.04. do 25.11.2022

U komodit tříděného odpadu je nově svoz
PAPÍRU zařazen na PONDĚLÍ, u ostatních
komodit zůstává doba svozu nezměněna – viz
svozový plán.

Případné změny frekvence svozu a provoz-
ní doby jsou vyhrazeny a mohou být upravo-
vány dle potřeby, nebo z provozních důvodů,
nebo dle opatření vyhlášených a nařízených
vládou ČR. O případných změnách bude ve-
řejnost informována. OŽP

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že v době od

1. 1. 2022 do 31. 1. 2022 nebudou na
pokladnách Městského úřadu Nové
Hrady vybírány poplatky za komunální
odpad a poplatky za psa na nový rok
2022. Nové poplatky prosíme nezasílejte
ani na bankovní účet.

V průběhu ledna 2021 můžete uhradit
pouze dlužné poplatky a poplatek z pobytu
splatný do 30. 1. 2022.

Správce poplatku

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, kteří v roce

2021 vykonávali závislou činnost pro
Město Nové Hrady na základě dohody
nebo plynoucí z výkonu funkce, z kte-
rých byla odvedena srážková daň, nebu-
de ekonomický odbor MěÚ automaticky
zasílat Potvrzení o zdanitelných příjmech
pro srážkovou daň. Potvrzení bude vysta-
veno na základě telefonické žádosti na
tel.: 386 101 050.

U zálohové daně bude potvrzení zasílá-
no automaticky.

Děkujeme za pochopení.
Ekonomický odbor MěÚ
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Projekt: Oprava místní účelové
komunikace v k.ú. Štiptoň
Město Nové Hrady v roce 2021 realizovalo za podpory Jihočeského
kraje projekt s názvem Oprava místní účelové komunikace v k.ú. Štip-
toň, který byl podpořen z dotačního programu Program obnovy venko-
va Jihočeského kraje v roce 2021 (dotace ve výši 250 000 Kč).

Biologicky rozložitelný odpad
Svoz v roce 2022

Vážení spoluobčané
Od roku 2015 byl v našem městě a v některých osadách zaveden

svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu s možností zá-
půjčky nádoby zdarma.

Vzhledem k tomu, že kapacita pro zapůjčení nádob na biologic-
ky rozložitelný odpad byla naplněna a ze strany poskytovatele již
byla tato možnost z ekonomického hlediska pro město ukončena,
není v současné době již možné získat od města zdarma zapůjčení
dalších nádob na biologicky rozložitelný odpad.

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

Systém svozu biologicky rozložitelného odpadu může být využíván
v rámci ročního poplatku za odpady dle platné vyhlášky města, tzn.
občan má mít uhrazen poplatek za odpady v daném roce a neměl
by dlužit na odpadech za předcházející roky.

Svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu začíná v PÁTEK
01.04.2022 a dále pak 1x za 14 dní, tj. v každý LICHÝ týden
v PÁTEK až do 25.11.2022. Svoz bude probíhat převážne v odpoled-
ních a podvečerních hodinách.

Jak třídíme biologický odpad
a co do těchto BIO nádob patří a co ne?

Biologicky rozložitelný odpad se ukládá do speciálně upravených
nádob pro sběr biologického odpadu – (plastová hnědá perforovaná
popelnice).

Do těchto nádob se především ukládá biologicky rozložitelný
odpad vzniklý v domácnosti, např. shnilé ovoce, zelenina, slupky
z ovoce a zeleniny, vše rostlinného původu co by jinak skončilo
v koši a následně v popelnici. Druhotně pak dále lze odložit i přiměře-
né množství trávy nebo listí ze zahrad, zvadlé květiny, plevel, nalámané
větvičky, čisté piliny – hobliny.

Do nádoby NEPATŘÍ uhynulá zvířata, olej, maso, kosti, zbytky pot-
ravin, tekuté potraviny, obaly od potravin, sklo, plasty, plechovky, pa-
pír, stavení materiály… OŽP
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Co se dělo ve školce…
Na konci měsíce listopadu jsme všichni ve školce měli spoustu práce. Děti s paními učitelka-

mi začaly tvořit na vánoční jarmark, pustily se do zdobení školky a všichni jsme si přáli, aby se
Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromečku na zahradě školky mohlo uskutečnit. Sledo-
vali jsme aktuální situaci, do poslední chvíle doufali a opravdu se podařilo. Moc děkujeme míst-
ním dobrovolným hasičům, kteří nám nazdobili vánoční stromeček a zapůjčili stany. Děkujeme
našim kuchařkám, které napekly vánoční cukroví. Děkujeme rodičům, kteří dorazili, i když jsme
si do poslední chvíle nemohli být jistí, jak to všechno dopadne. A děkujeme muzikantům, kteří
nám zahráli vánoční koledy a my tak společně ještě před začátkem adventu mohli rozsvítit náš
vánoční stromeček. První sníh vykreslil téměř kouzelnou vánoční atmosféru.

Ve čtvrtek 2. prosince dorazil do školky Mikuláš s andělem a čertíky. S nepořízenou se čerti
museli vrátit do pekla, protože ve školce zrovna žádné zlobidlo nebylo, a tak mohl Mikuláš s an-
dělem nadělovat. Všechny děti byly statečné a domů si odnesly sladkou odměnu.

V pondělí 6. prosince ve třídě Sluníček proběhlo u vánočního stromečku předání sponzorské-
ho daru od firmy Motor Jikov. Děti dostaly nové tatry na písek, šlapací traktor s vlekem, panenky
i magnetické stavebnice. Za hračky moc děkujeme, dětem se moc líbily a tatry už čekají na jaro,
až je budeme moct vyzkoušet na písku.

Divadlo Sluníčko s pohádkou „Vánoční zvonková víla“ navštívilo naši školku ve středu 8. pro-
since. Pohádka byla pro děti příjemným zpestřením a zkrácením už tak dlouhých dnů před Ježíškem.

Třídu Koťátek a Žabiček navštívila ve čtvrtek 9. prosince paní logopedka, se kterou školka spolu-
pracuje. Proběhla logopedická depistáž a rodičům byly předány informace, jak dále děti rozvíjet.

V polovině prosince se ve všech třídách zpívalo pod vedením paní učitelky ze Základní umělecké
školy. Pro děti byly připravené vánoční koledy a aktivity, které rozvíjely jejich hudební schopnosti.

Ve čtvrtek 16. prosince nadešel den, na který se všechny děti těšily. Vyzdobené třídy, vůně
cukroví, koření a ovoce, světýlka na stromečku a čekání, až Ježíšek zazvoní. Pod stromečkem se
objevila spousta dárků a děti nevěděly, na který se podívat dřív, který dřív vyzkoušet. Věříme, že
se Vánoční den vydařil a dětská očekávání a radost byla naplněna. V posledním týdnu před Vá-
noci jsme ještě roznesli vánoční přáníčka po městě a zazpívali všem pro radost. Třída předškol-
ních dětí ze Sluníček vyrobila dárečky i pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou. Tímto
děkujeme p. Strejčkové za odvoz a předání dárečků ze školky. Moc děkujeme všem za sladké
odměny za přáníčka od dětí a v novém roce přejeme hlavně zdraví a blízkost svých nejbližších.

Vaše novohradská školka

Vánoční den u Koťátek

Vánoční den u Sluníček

Vánoční den u Žabiček

Vánoční přání v klášteře

Vánoční den Broučci

Zdobení stromečku v MŠ



14 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ leden 2022

Adventní ohlédnutí
Adventní ohlédnutí bych měla asi začít tím, že je nám líto (hovořím-li za městské KIC), že

nebylo možné uspořádat všechny tradiční adventní akce a aktivity tak, jak jsme připravovali a
jak bychom si přáli. Když si uvědomím, že ten adventní čas v roce 2020 jsme brali jako něco
„mimořádného“, co už se nebude opakovat, a těšili se na „staré zvyklosti“ v roce 2021, tak
bylo přesto něco zase jinak. Souběhem okolností bylo rozsvícení Vánočního stromu na ná-
městí víc než komorní a bez doprovodného kulturního programu. A jak bylo těžké poprat se
s „nestandartní společensko-zdravotně-politickou situací“ se ukázalo na začátku prosince,
když se blížil čas Čertovsko-Mikulášského reje. Dělat či nedělat? Bude nebo nebude? No, za-
peklité otázky…

Doufám, že jste alespoň viděli na Facebooku a na YouTube kanálu Nové Hrady Adventní
videokoncert, který jsme pro Vás připravili. Je to vlastně hudební pozdrav z různých míst
v našem městě: ze zámeckého divadla, z muzea, z kostela, z Koželužny, ze ZUŠky. A pro
Vás tam hráli či zpívali: M. Zikmundová, A. Semová, J. Šulistová, S. Motyčáková, E. Brych-
tová, V. Tomiová, H. Kudrnová, M. Cápl, P. Spurný, K. Spurná, M. Kučera a spolupracovaly
tyto instituce: ZUŠ F. Pišingera T. Sviny, Farnost při kostele sv. Petra a Pavla, Konferenční od-
dělení Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i. Videokoncert natočil a sestříhal Jan K. Šmíd.
Všem moc děkuji za spolupráci, protože to bylo velmi příjemné. A myslím si, že jsem si
nejenom já uvědomovala, že „živou produkci před diváky“ stejně žádné video úplně nena-
hradí… Přesto se mrkněte na to naše „městské YouTube“, protože jsou tam videa ještě z dalších
kulturních akcí roku 2021 – např. zkrácené záznamy z divadelního představení Proč muži nepo-
slouchají…, z koncertů hudebního festivalu Jihočeské Nové Hrady, z vernisáže výstavy Petry Dvo-
řákové Haisové, z Jihočeského kytarového festivalu, z Čertovsko-Mikulášského reje, pozvánky do
Novohradského muzea a další.

Ale aby mé adventní ohlédnutí nekončilo
smutně, tak dosti nářků, že nevyšlo úplně
všechno co mělo. Třeba jste tak měli víc času
pro svoji rodinu a byli jste víc sami se sebou.
A příští advent už bude třeba úplně jinak. Ně-
které tradice možná „prozatím“ opustíme a
pokusíme se vytvořit nové. Něco pozapome-
nuté znovuobjevíme a já věřím, že nám v tom
pomůžete i Vy, milí čtenáři.

Přeji vám a nám všem, abychom se mohli
v roce 2022 potkávat při kulturních a spole-
čenských příležitostech bez obav, ve zdraví a
s radostí.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady

KIC města Nové Hrady informuje
Připravujeme na únor–březen 2022

Vážení čtenáři zpravodaje, pokud už máte „přečtený“ novohradský
stolní kalendář, víte jistě o spoustě plánovaných kulturních, společen-
ských, spolkových, sportovních, školních a dalších akcích a aktivitách.
Jak to nakonec dopadne, bude ovlivněno mnoha faktory. A hlavně ta-
kovými podmínkami, za kterých budeme moci akce pořádat a za jakých
se jich budeme moci všichni účastnit. Takže asi všichni budeme nějak
řešit nejen to, zda „někam chceme jít“ když nás to zajímá (jak to bylo
dříve normální), ale jestli tam „můžu jít podle aktuálních pravidel“.

V lednu začínáme připravovat tyto akce, o kterých ale budou roz-
hodovat společensko-zdravotní podmínky až v čase jejich konání.
V plánu je tedy:
¡ 12.2. Dětský karneval
¡ 19.3. Taneční soutěž Novohradská číše
¡ 25.3. Divadelní představení Blázinec s Miroslavem Táborským

v hlavní roli
Podrobnosti k místům konání a k předprodeji vstupenek začneme
informovat a propagovat od února.

Až se bude otevírat Máj a Vy budete u toho
Na období duben-květen je plánované dokončení další etapy rekon-

strukce a vybavení sálu Hotelu Máj. Poté bude následovat jeho znovuo-
tevření, které bychom chtěli pojmout kulturně-hudebně a „udělat“ to
společně. Chtěli bychom vás proto přizvat k této spolupráci: Koho
byste si přáli na tuto akci pozvat z hudební branže? Koho chcete

vidět a slyšet a na koho byste pak rádi přišli? Pokud se chcete zapo-
jit do této naší „hudební výzvy“, pošlete nám svoje tipy a my se jimi
budeme inspirovat (samozřejmě dle finančních možností rozpočtu
pro kulturu a termínové dostupnosti umělců…). Svá přání můžete
poslat na kontakt kic@novehrady.cz nebo v „papírkové podobě“
předat na městském informačním centru. Tato výzva bude uveřej-
něna i na Facebooku KICu a města N. Hrady, kde lze také zarea-
govat. Ale neotálejte…, abychom Vaše přání stihli splnit, pošlete
tipy do 19.1.2022. Stejně tak budeme rádi i za vaše tipy na plánovaný
zářijový venkovní koncert na náměstí, který naváže na loňský úspěšný
dechovkový „trojboj“. Pojďme tedy společně tvořit a těšit se na společ-
né kulturní zážitky v roce 2022.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady

Foto z natáčení Adventního videokoncertu #%

Foto z dechovkového koncertu 2021



leden 2022 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 15

Výtvarné ohlédnutí za rokem
2021 ve fotografiích

Tvoříme celý život, aniž si to možná úplně uvědomujeme. Proto
každý, kdo si třeba maluje, dělá tu nejpřirozenější a nejběžnější věc
na světě. Někdo možná namaluje hezké slunce, někdo úplně nej-
hezčí a někdo třeba takové slunce, které ještě nikdo tak nenamalo-
val. Přesto ten výsledný obrázek nemusí být to nejdůležitější. To
„TOP“ je přeci samotné tvoření, když se pěkně rozjede... A jsem
velmi ráda, že i v naší městské galerii se v roce 2021 děly tvůrčí
„zázraky“, kdy se zde setkávali při výtvarce umělci, dospěláci,
děti, a vznikaly tak krásné a neopakovatelné umělecké chvíle. Dě-
kuji všem za vzájemnou spolupráci a inspiraci a pojďme v tom pok-
račovat i v roce 2022.

K. Jarolímková
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Karel Bonaventura Buquoy
a jeho doba

V roce 2021 uplynulo 400 let od smrti slavného vojevůdce a majite-
le panství Nové Hrady Karla Bonaventury Buquoye. Život vrchního
velitele císařské armády vyhasl dne 10. července na uherském bojišti
během obléhání pevnosti Nové Zámky. Okolnosti, za kterých se tak
stalo, jsou dodnes historikům nejasné. Dosud známé prameny totiž líčí
Buquoyův skon značně nejednotně. Nezodpovězené však zůstávají i
další otázky a portrét Karla Bonaventury Buquoye proto obsahuje mno-
hem více bílých míst, než bychom u natolik významné osobnosti předpo-
kládali. Zatímco osudy Buquoyova nástupce v čele císařské armády
Albrechta z Valdštejna byly detailně popsány v knihách českých i cizích
historiků, Karel Bonaventura na svou moderní biografii teprve čeká.
Město Nové Hrady se pokusilo tento dluh alespoň částečně splatit a u pří-
ležitosti zmiňovaného výročí uspořádalo ve dnech 25.–27. listopadu
2021 mezinárodní vědeckou konferenci nazvanou Karel Bonaventura
Buquoy a jeho doba.

Ačkoliv dnešní covidová doba podobným akcím příliš nepřeje, do
Nových Hradů se sjeli odborníci z předních českých i zahraničních uni-
verzit. Zahajující přednášku konference pronesl renomovaný francouz-
ský historik a bohemista Olivier Chaline (Université Paris Sorbonne).
Ten si vydobyl věhlas hlavně jako autor čtenářsky atraktivní a vědecky
ceněné knihy Bílá Hora (Praha: Karolinum, 2014). Mnohem méně zná-
mý je fakt, že profesor Chaline již řadu let sbírá materiály k dalšímu
velkému tématu, v němž se české dějiny propojují s dějinami jeho vlas-
ti: biografii Karla Bonaventury Buquoye. Byl proto bezpochyby nejpo-
volanější osobou k tomu, aby představil nejvýznamnější události ze
života císařského vojevůdce a v referátu předneseném bezchybnou češ-
tinou seznámil všechny přítomné se stavem svého dosavadního bádání.
Rád bych zdůraznil, že v jeho rámci profesor Chaline již v minulosti ně-
kolikrát navštívil nejen Státní oblastní archiv v Třeboni, nýbrž též Bu-
quoyova někdejší jihočeská panství. Zdejší krajinu si, podle vlastních
slov, doslova zamiloval. Niterné sepětí s tématem konference i s jihoče-
ským regionem bylo patrné i na příspěvku dalšího významného hosta,
jímž byla Margarete Longueval-Buquoy. Ve svém příspěvku zasadila
osudy císařského generála do kontextu vývoje vlastního rodu a poslucha-
če seznámila s jeho stručnou historií od nejstarších dob až po 19. století.

Hlavní vědecká fáze konference přišla na pořad 26. listopadu a ode-
hrávala se ve dvou sekcích. V první se přednášející věnovali kontextu
doby Třicetileté války (Lothar Höbelt, Petr Vorel, Tomáš Černušák,
Jan Kilián), ve druhém byly představeny vybrané osobnosti náležící k Bu-
quoyově vztahové síti, ať už se jednalo o osoby s generálem pokrevně Hosté a přednášející - francouzský historik a bohemik O. Chaline a

hraběnka Margarete Longueval-Buquoypokračování na str. 17
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spřízněné (Margarete Longueval-Buquoy), jeho dru-
hy ve zbrani (Vítězslav Prchal a Jiří Kubeš, Anna
Nováková, Pavel Marek) anebo o obyvatelstvo cí-
sařským vojskem obsazených Českých Budějovic
(Tomáš Sterneck). Jako vědeckému garantovi konfe-
rence mi nepřísluší, abych hodnotil kvalitu jednotli-
vých příspěvků. Všichni zájemci o osobnost Karla
Bonaventury Buquoye se o ní budou moci přesvěd-
čit sami, neboť se chystá jejich vydání v kolektivní
monografii, jež ponese stejný název jako novo-
hradské sympozium a již v tomto roce vydá Uni-
verzita Pardubice.

Na závěr svého článku bych chtěl jménem všech
zúčastněných co nejupřímněji poděkovat městu Nové
Hrady a jmenovitě panu starostovi Vladimíru Hokrovi
za to, že v dnešní nejisté době nalezl dostatek odvahy
k tomu, aby podobnou akci uspořádal, a hlavně za
neobyčejnou péči, jíž se nám po čas konání konfe-
rence dostalo. Všichni přednášející si pochvalovali
přátelskou atmosféru a krásné prostředí novohradské-
ho zámku, v němž se odehrávala naše jednání a v jehož
prostorách jsme byli rovněž ubytováni. Mimořádně
zdařilý byl rovněž doprovodný kulturní program i ex-
kurze, během níž jsme se mohli seznámit s dalšími
místními pamětihodnostmi spjatými s rodem Buquo-
yů. Všichni se v Nových Hradech cítili jako doma a
mnohé z nich krása města i okolní přírody oslovila na-
tolik, že se sem hodlají v brzké době vrátit v rámci
svých dovolených i rodinných výletů.

Pro mne osobně byla velká čest, že se Univerzita
Pardubice mohla na organizaci konference podílet.
Pevně doufám, že naše listopadové setkání podnítí
další zájem odborné i neodborné veřejnosti o osob-
nost Karla Bonaventury Buquoye a stane se jedním
z impulsů a snad i základních stavebních kamenů pro
vznik vojevůdcovy biografie.

doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D. (Univerzita Pardubice)

Fotografie z doprovodného programu konference – „Živé obrazy z dějin rodu Buquoyů“
a koncert šansonů v zámeckém divadle

Tato aktivita je součástí projektu Buquoyský rok aneb působení šlechty na
pomezí Čech a Rakous (číslo projektu: KPF-01-218) v rámci projektu Fond
malých projektů (Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika).

Karel Bonaventura Buquoy
a jeho doba (pokračování ze str. 16)



18 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ leden 2022

Informace
z městské knihovny

− I přes komplikace a omezení se
v loňském roce knihovně dařilo a měla
3 725 návštěvníků a 13 407 výpůjček,
52 knih zapůjčených pro naše čtenáře
formou meziknihovní výpůjční služby
a nespočet rezervací. Zakoupeno bylo letos 338 knih a náš fond
jsme si navíc posílili výměnným fondem Jihočeské vědecké
knihovny (180 knih). Knihovna žádný úbytek čtenářů a výpůjček
nezaznamenala a fungovala, jak má. Nás čtenáře ani ten covid
nezastaví. A to, že už se skoro nedá dívat na televizi, to nás ještě posílí.

− Nejčtenější autoři jsou stále Vlastimil Vondruška, František
Niedl, Jan Bauer, Alena Mornštajnová, Jana Poncarová, Táňa
Keleová – Vasilková, Katarína Gillerová, Patrik Hartl, Magda
Váňová, Michaela Klevisová, Alena Jakoubková a další. Většina
oblíbených knih byla v roce přečtena až jedenácti čtenáři.
Oblíbené knihy, které máme ve fondu již pár let, byly přečtené
za svůj „život“ u nás 40x až 55x a vůbec to na nich není vidět.

− V roce 2021 knihovnu navštívily 4x děti ze ZŠ, 4x maminky
s dětmi, na čtenáře byli pasováni žáci 1. a 2. třídy, proběhla zde
přednáška o bylinkách s Radmilou Malinovskou, přednáška
o vesmírných úkazech s Petrem Horálkem a beseda se spisovatelem
Janem Štifterem. V čítárně byly postupně instalovány tři výstavy
pro veřejnost. Proběhla také předvánoční prodejní výstava
dětských knih, na které jsme byli zvyklí ve staré knihovně.
V čítárně se od května každý měsíc konala Hodinka s kronikářkou
Jitkou Šáchovou a ještě jednu Hodinku jsme si slíbili.

Hodinka s kronikářkou
Hodinka s kronikářkou, spojená s promítáním, se bude konat ve

čtvrtek 13. ledna v 17 hodin v čítárně knihovny.
Knihovnice D. Císařová

LEDNOVÁ VÝROČÍ 2022
¡ 1. 1. 1942 zemř. Jaroslav Ježek, skladatel (nar. 25. 9. 1906) 80
¡ 1. 1. 1922 vstoupil v platnost Zákon o vytvoření Velké Prahy

a zavedení titulu primátor hlavního města Prahy 100
¡ 2. 1. 1732 nar. František Xaver Brixi, skladatel

(zemř. 14. 10. 1771, některé zdroje uvádějí 13. 10. 1771) 290
¡ 3. 1. 2012 zemř. Josef Škvorecký, spisovatel (nar. 27. 9. 1924) 10
¡ 6. 1. 1882 nar. Ivan Olbracht (vlastním jménem Karel Zeman),

spisovatel (zemř. 20. 12. 1952) 140
¡ 8. 1. 1957 zemř. Josef Skupa, loutkoherec, režisér a scénograf,

který vytvořil Spejbla a Hurvínka (nar. 16. 1. 1892) 65
¡ 12. 1. 1537 Ferdinand I. daroval pražským střelcům vltavský

ostrov Malé Benátky, později nazvaný Střelecký 485
¡ 16. 1. 1892 nar. Josef Skupa, loutkoherec, režisér a scénograf,

který vytvořil Spejbla a Hurvínka (zemř. 8. 1. 1957) 130
¡ 19. 1. 1877 nar. Fráňa Šrámek, básník a spisovatel

(zemř. 1. 7. 1952) 145
¡ 20. 1. 1292 nar. Eliška Přemyslovna, česká královna,

matka Karla IV. (zemř. 28. 9. 1330) 730
¡ 20. 1. 1612 zemř. Rudolf II., poslední český král,

který sídlil v Praze (nar. 18. 7. 1552) 410
¡ 20. 1. 1787 W. A. Mozart poprvé navštívil Prahu, v Nosticově

divadle dirigoval reprízu své opery Figarova svatba 235
¡ 21. 1. 1862 zemř. Božena Němcová, česká spisovatelka

a zakladatelka moderní české prózy (nar. 4. 2. 1820) 160
¡ 25. 1. 1432 požár poškodil Staroměstskou radnici 590
¡ 27. 1. 1547 zemř. Anna Jagellonská, česká královna,

manželka krále Ferdinanda I. Habsburského, dcera Vladislava
Jagellonského (nar. 23. 7. 1503) 475

¡ 27. 1. 1897 nar. Karel Lamač, filmový herec, scénárista
a filmový režisér (zemř. 2. 8. 1952) 125

¡ 30. 1. 1997 zemř. Josef Švejcar, pediatr (nar. 20. 5. 1897) 25
¡ 31. 1. 1962 zemř. Vlasta Burian, herec (nar. 9. 4. 1891) 60

Leden
Tak tu máme měsíc leden,
nový rok zas začíná,
dáváme si předsevzetí,
týká se nás i našich dětí,
tak ať jsme šťastná rodina.

Venku mrzne, přituhuje,
nejlépe je u kamen.
S dětmi ale čerti šijí,
vemte sáňky, pojďte ven.

A až půjdem na Tři krále,
zima bude o krok dále.
Jestli krtek ryje v lednu,
zima skončí někdy v květnu.
A když na Alžbětu (19. 1.) sněží,
sníh pak dlouho venku leží.

Hlavně buďme dobré mysli,
pokud možno veselé,
líp pak budem zvládat stresy,
to mi věřte přátelé.

Eliška Búdová

Okénko do knihovny
Tajemství / Radka Třeštíková
Napínavé vyprávění o lidech v horách a horách mezi nimi, které už nejde obejít, ale dá se
z nich spadnout a dá se v nich ztratit. Stejně jako v té šílené spoustě tajemství, co si v sobě
pečlivě střeží dospělí i děti. Budete se modlit, aby vám aspoň někdo z nich něco prozradil a
aby si řekl o pomoc hlasitěji než úplným tichem.

Nejhorší obavy / Michal Sýkora
Po čtyřech románech se oblíbená vyšetřovatelka Marie Výrová vrací v souboru obsahujícím
tři rozsáhlejší povídky. Po odchodu od policie Marie přijala nabídku přednášet na olomoucké
univerzitě praktickou kriminologii. Avšak ani poklidná akademická dráha ji neuchrání před
kontaktem se zločinem; znovu tak musí spojit síly s bývalými kolegy při vyšetřováních, která
se jí osobně dotýkají...

Barevné podkolenky: příběh z předválečných Sudet / Michal Novotný
Příběh, jehož kořeny sahají do předválečných Sudet, ukazuje trvalé šrámy, jaké v lidských
vztazích zanechá fanatismus a začarovaný kruh nenávisti. Příběh nemanželského dítěte, svě-
řeného „na vychování“ do německé rodiny v malé vesničce v Orlických horách. Hoch se bez-
děky ocitá mezi dvěma světy, českým a německým. Oba považuje za své, plynule přechází
z češtiny do němčiny, má přátele mezi Čechy i Němci. To se ale v době vzrůstajícího nacio-
nalismu změní. Náhle se ocitá mezi dvěma mlýnskými kameny: pro Němce je příliš Čechem
a pro Čechy příliš Němcem…

Tři královny / Philipa Gregory
Přestože Markétu Tudorovnu, její sestru Marii a Kateřinu Aragonskou pojí příbuzenské pou-
to, nepřestávají se celý život žárlivě poměřovat. Příběh tří královen rozplétá složité vztahy
a úkladné zrady ve stínu vášně, závisti a nebezpečí. Osud je však nevyzpytatelný, a proto se
žádná z královen nemůže radovat ze svého momentálního vítězství dlouho.

Levoboček Rožmberků / Jan Bauer
Ve dvou příbězích z počátku 15. století se ke čtenářům vrací oblíbení středověcí detektivové
Jakub Protiva z Protivce a Blasius…
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Dopolední DĚTSKÝ KLUB
Aktivity našeho dětského klubu jsou zaměřené na děti ve věku 2-6 let

jako podpora jejich rodičům, kteří v tomto čase využívají některou z našich
aktivit – poradenskou, vzdělávací nebo aktivizační. Činnosti v dětském
klubu vychází z individuálních potřeb dětí a přizpůsobují se věku dětí a
jejich dovednostem. Děti se aktivit účastní s rodiči nebo bez nich. Sa-
mostatně pouze v případě, že zvládnou pobyt bez rodiče a jsou na to již
zralé a připravené. V opačném případě rodičům umíme vysvětlit, že je
děti stále potřebují a že jim mají ve svém životě dát tu nejvyšší prioritu.

Ve vnitřních prostorech dětského klubu máme k dispozici malou ku-
chyňku, toalety, sprchy, přebalovací pult, šatničku, kojící koutek a sa-
mozřejmě herničku, kde děti najdou nemalé množství různých hraček,
stavebnic, potřeb na cvičení, tvoření či muzicírování.

K zázemí dětského klubu patří také uzavřená část komunitní zahra-
dy s dětským hřištěm, kterou s dětmi rádi využíváme.

V komunitní zahradě se nabízí možnost zapojit se ke společné péči o
stromy, keře a vyvýšené bylinkové záhony, případně se podílet na
údržbě zahrady včetně sečení travnaté plochy. Pokud přicházíte na ně-
kterou z našich probíhajících aktivit, je v této době možné využít tuto
část zahrady s dětským hřištěm. Uzavřenou část komunitní zahrady
navštěvuje také školní družina a je možné ji využít i jako návštěvník
Městské knihovny.

Dětský klub má na starosti Kateřina Konrádová a je otevřen každou
středu, čtvrtek, pátek a to vždy od 8 do 12 hodin. Najdete nás v horní
levé části KC.

Komentář od maminky, která využívá dětský klub:
Jsem žena v domácnosti a pečuji o 2 kluky a malou holčičku. Než za-

čal starší syn chodit do školy, kluci si vystačili a do školky nechtěli, což
jsem respektovala a k ničemu je nenutila. Po nástupu do školy však rá-
zem i mladší bráška začal mít potřebu větších kamarádů než je malá
sestřička. Velký kolektiv dětí ve školce mu však nevyhovoval. Naštěstí
jsem náhodou narazila na Lucku Sovovou z KC, kde se provozuje i do-

polední klubík, a jsem za to nesmírně vděčná. Počet dětí, které do klubí-
ku povětšinou chodí, se pohybuje maximálně kolem 6, takže je vždy na
vše dostatek prostoru a času. Program v dětském klubu není pevně sta-
noven a spíš se přizpůsobuje náladě a věku dětí, což nám se synem na-
prosto vyhovuje. Část dopoledne tráví děti většinou uvnitř, kde si hrají,
tvoří a zpívají, podle nálady, jak kdo chce. V klubíku je perfektní zázemí
pro děti a rodiče a také velká ochota vyjít vstříc. Mají tam i moc pěknou
zahradu s houpačkami, prolejzkami, pískovištěm a když je chuť a potře-
ba, děti můžou pomoct tetám i se zahradničením. Často se s dětmi
vyráží i na průzkumy do přilehlých parků, lesů a luk, což má syn uplně
nejraději. Vůbec mi nevadí, když moje děti zkoumají přírodu zblízka a
tudíž se u toho občas zamažou. Kluk chodí z klubíku asi špinavější než
kdyby chodil z klasické školky, ale o to je šťastnější a plný zážitků, jako
kdyby dopoledně trávil na veliké dobrodružné výpravě :D

Zpočátku jsem chodila společně se synem a pokaždé si to báječně
užila. Zároveň jsem mu dala možnost zvyknout si v klidu na nové lidi a
situace. Někdy jsem se zapojila do společných aktivit, ale někdy jsem
byla vděčná za čas odpočinku, kdy jsem jen pozorovala, nasávala tvoři-
vou atmosféru a při tom popíjela kávu či bylinkový čaj. Párkrát jsem
využila příležitosti a odskočila si do keramického kroužku. Nyní už syn
chodí do klubíku sám a vždy se děsně těší. A v poledne samozřejmě ne-
chce domů, někdy jsou ty odchody velmi dlouhé:) Naštěstí je v komu-
nitku nabízeno spoustu zajímavých odpoledních kroužků pro děti i
dospělé, takže se můžeme těšit, že se sem po obědě zase vrátíme!

Trénování paměti v akci
V tomto vánočním čase, jsme se rozhodli naše kurzy Trénování pa-

měti trochu obohatit. A jak jinak, než načerpat trochu té vánoční atmo-
sféry. Spojením sil a skupin z Nových Hradů a Českých Velenic, jsme
společně vyrazili do Jindřichova Hradce na legendární Krýzovy jestlič-
ky a něco nového – Aquashow v centru sv. Floriána.

Zastavili jsme se i na náměstí Míru, kde jsme ukotvili na kurzu na-
byté vědomosti o morovém sloupu Nejsvětější trojice z 18. století. Ti
nejzdatnější z nás, vyrazili k nejnavštěvovanějšímu místu Jindřichova
Hradce – k 15. poledníku. Ten prochází světem od Severního k Jižnímu
pólu a je na něj vázaná legenda: „Překročíš-li 15. poledník, přej si něco!
Do roka a do dne se ti přání vyplní.“

Co si přály naše seniorky, mi neprozradily. Já si pro všechny z nás
přeji krásné Vánoce a pro celý rok 2022 hodně zdraví a radosti.

M. Poláková, Archa

Veškeré aktuální informace a pozvánky na akce v Komunitku
můžete sledovat na Facebookových stránkách
(https://www.facebook.com/komunitko.novehrady)

Zajímá Vás a chybí Vám v Komunitku něco? Máte nápad či nějakou
vlastní aktivitu, kterou byste rádi s ostatními sdíleli?
Dejte nám vědět, rádi si o tom popovídáme:)

Kontakt na koordinátora KC:
Lucie Sovová, tel.: 774 766 676, email: kcnovehrady@gmail.com
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Volnočasová aktivita – Sportovky
V tomto školním roce 2021/2022 zahajuje kroužek v Nových Hra-

dech už 5. sezónu (od ledna 2017).
Kroužek je zaštiťován TJ Spartak Trhové Sviny, z.s., oddíl rekreač-

ního sportu. Oddíl trénuje na Nových Hradech a v Besednici.
Letos se kroužek koná 1 x týdně 90 minut a stále přijímá nové členy.
Dětem je nabídnut všeobecný rozvoj v oblasti sportovních aktivit

zaměřený na obratnost, rychlost, flexibilitu, sílu a vytrvalost. Vyzkou-
šely si základy atletické a gymnastické průpravy, vytrvalost formou
pěších výšlapů, kolektivní a míčové hry.

V letošním roce jsme zapojeni do projektu „Se Sokolem do života“
od České obce sokolské.

Děti se setkávají s maskotem sokolem Pepíkem. Má i své pomocníky
opičku Haničku, kobylku Emilku, veverku Věrušku, ježečka Marečka a
berušku Danušku, kteří se zabývají jednotlivými oblastmi (přirozená cvi-
čení, obratnost, dovednosti s míčem, rozvíjení poznání a netradiční čin-
nosti). Každý dostal i svůj deníček na zaznamenávání splněných úkolů
pomocí samolepek.

Z města Nové Hrady je kroužek pravidelně podporován finančním
příspěvkem. Děkujeme.

http://www.tjspartakts.cz/rekreacni-sport/
za oddíl rekreačního sportu Jana Záhorková

Mistrovství České republiky v karate 2021
Tři cenné kovy pro Nové Hrady z republikového šampionátu

O víkendu 4.–5. prosince 2021 se špičky
českého karate utkaly na Mistrovství ČR v Čes-
kých Budějovicích. Jihočeská metropole hosti-
la „pouze“ 350 závodníků z 54 klubů ze všech
krajů naší země. Z Jihočeského svazu karate se
nominovali také dva naši závodníci z oddílu TJ
karate Nové Hrady: Nikola Morongová, Tomáš
Balko, Marek Houser, Natálie Machová, David
Macho a Martin Hermann..

V sobotu soutěžily dorostenecké, junior-
ské a seniorské kategorie. Z důvodu vládních
omezení bohužel nemohli být v hale diváci a
také nemohli soutěžit nenaočkovaní, nebo ti
co neprodělali Covid 19 v posledních stoos-
mdesáti dnech. Soutěž také zcela netradičně
probíhala tak, že okamžitě po dokončení ka-
tegorie byli vyhodnoceni medailisté a celá
skupina i s trenéry museli opustit halu. Vý-
pravy z celé ČR seděly před halou v autech,
nebo šly do nejmenovaného nákupního stře-
diska u sportovní haly na Dlouhé louce, pro-
tože tam jsou jiná pravidla…

Celý den probíhaly soutěže v kata – soubor-
ná cvičení, povinné sestavy úderů, kopů, seků a
krytů v předepsaných postojích, kde je posuzo-
váno nasazení, správné provedení jednotlivých
cviků a přesné načasování pohybu závodníka.

Soutěžil jsem v kategorii muži Master 50+
v disciplíně kata. Kde se mi podařilo získat pro
naše barvy bronzovou medaili. Rovněž se celý
den soutěžilo ve sportovním zápase dvojic “ku-
mite” V této kontaktní disciplíně bojoval také
dorostenec Marek Houser, který přes veškerou
snahu neprošel do repasáže. Dalším želízkem
v ohni byl Tomáš Balko, který prošel až do tře-
tího kola, kde bohužel prohrál a nezasáhl do
eliminačních bojů o medaile. Lépe se dařilo
v kategorii juniorek Natálii Machové, která po
těžkých zápasech vybojovala bronzovou me-
daili. V závěru soutěžního dne se nám podařilo
vybojovat stříbrnou medaili v kategorii kata
tým muži ve složení Martin Hermann, David
Šenkýř a Martin Sláma.

Druhý den byl ještě náročnější, soutěžili
žáci a jejich počet byl vyšší než den předešlý.
Opět z důvodu vládních nařízení nepustili po-
řadatelé k zápasišti na soutěžní disciplínu kata
ani trenéry, aby poradili svým svěřencům,
přestože jsme všichni měli potvrzení o očko-
vání nebo prodělání nemoci a to, že kromě
soutěžících závodníků měli všichni nasazené
respirátory ani zřejmě nemusím psát…

Natálie Machová vybojovala bronz v kumite
juniorkypokračování na str. 22



22 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ leden 2022

V disciplíně kata pěkně zacvičila sestavu Nikola Morongová, bohužel
to nestačilo na její soupeřku, a tak naše závodnice nepostoupila do druhé-
ho kola. Posledním našim soutěžícím, který se na tento šampionát nomi-
noval, byl David Macho, který statečně bojoval v kategorii starších
žáků a porazil v prvním kole soupeře 4:1. Ve druhém kole se Davidovi
nedařilo, a tak skončil na bodovaném 6. místě.

Věřím, že jsme svými výsledky kvalitně reprezentovali Tělový-
chovnou jednotu a město Nové Hrady a přispěli jsme k nemalému úspě-
chu Jihočeského svazu karate na vrcholné republikové soutěži. Přeji
všem pevné zdraví a hodně štěstí v Novém roce.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Mistrovství České republiky v karate

Fotbal
Všem lidem v Nových Hradech přeji v novém roce 2022 hlavně

hodně zdraví a štěstí. Ale hlavně to všechno přeji oddílu kopané.
Ta mě nejvíce vychovala v oblasti „fotbalu“. Každý ví, že fotbal
miluji. Takový Víťa Jelínek mě vždy rychle usměrnil, když jsem
si myslel, že mám pravdu. Dobře tak činil. Své si řekl i Zdeněk
Hriňa. Fantastický kanonýr dokázal dát v jedné sezóně 48 gólů.
Klobouk dolů!

Dále přeji „dorostu“ pod vedením Martina Silmbroda, „mladším
žákům“, které vedou Míra Tuscher a Michal Weger, a nakonec Ríšovi
Tuscherovi, který vede „přípravku“.

Přeji i Spartě a Slavii, aby se dostaly co nejdále!
Miroslav Hruška

Proč milujeme fotbal?… Protože tam na hřišti jsme všichni stejní.

Úspěch karatistů
na III. Kole Krajské ligy v karate
Tři zlaté medaile z Krajské soutěže
V neděli 12. prosince 2021 se konalo v Českých Budějovicích

III. závěrečné kolo Krajské ligy v karate. Náš oddíl z důvodu ne-
mocí a tréninkové zaneprázdněnosti závodníků před nadcházejí-
cími zkouškami na stupně technické vyspělosti v karate neměl
silné zastoupení, ale zato oba naši soutěžící kralovali ve svých ka-
tegoriích.

Tomáš Balko zvítězil jak v disciplíně kata (souborná cvičení), tak i
v disciplíně sportovního zápasu kumite v kategorii junioři. Třetí zlatou
medaili vybojovala pro naše barvy Natálie Machová, když zvítězila
v disciplíně kumite juniorky. Gratuluji oběma závodníkům ke skvělým
výsledkům a děkuji trenérům a rodičům za podporu.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Martin Hermann získal 3. místo v kata muži Master +50 a 2. místo v dis-
ciplíně kata tým muži ve složení David Šenkýř, Martin Hermann a Mar-
tin Sláma

Mistrovství České republiky v karate 2021
(pokračování ze str. 21)
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POHŘEBNÍ
SLUŽBA

Ave Fenix s.r.o.
nově otevřená kancelář

náměstí Republiky 57, N. Hrady

7.30-15.30 hod.

víkendy po dohodě na telefonu

607 031 122 – p. Morongová
stálá služba 720 284 921– p. Lerch

ZAJIŠŤUJEME
převozy, obřady, kopání hrobů,

květiny a ostatní služby
spojené k Vaší spokojennosti
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