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Takhle hezky barevně to vypadá, když se Broučci změní na Tři krále
a navštíví kostel.                                                                               K.J.

I v únoru můžete zavítat do městské knihovny na setkání s kronikářkou.
Více na str. 21.                                                                                 K.J.

Kdy a jak se u nás hrají šachy se podrobně
dočtete ve sportovní rubrice.                    K.J.

Do Tříkrálové kasičky bylo i letos možné při-
spět na informačním centru v přízemí radnice.
Využili toho i ti nejmenšíJ.                     K.J.

Komunikační možnosti
Novohradský zpravodaj je jenom jeden ze způsobů, jak se město, respektive současné vedení

města, snaží informovat. NZ vychází už „leta“, a stejně tak klasické plakátování na úředních vý-
věskách, to jsou základní a nejstarší formy informování vedení města směrem k občanům. Na-
opak mezi ty nejnovější způsoby informování patří například Facebook. Dneska už tímto
způsobem komunikuje nejen KIC, ale i městská knihovna, galerie Koželužna, Novohradské
muzeum a rovněž radnice, tedy rada města.

To, co je nejstarší a „tradiční“ se při naší „hudební výzvě“, o které se dočtete uvnitř NZ, uká-
zalo jako méně praktické při vzájemné komunikaci. Od čtenářů NZ jsme měli zpětnou vazbu mi-
nimální, zato Facebook nám zprostředkoval informací mnohem víc a okamžitě. Dostali jsme
spoustu hudebních tipů a zároveň s tím i jedno sdělení. Všechny „FB“ vzkazy byly totiž
pozitivní v tom standartním smyslu.

A tak bylo skvělé číst jednou také pozitivní (čili kladné) zprávy právě na Facebooku, který je
vnímán v současné době i jako určité „komunikační zlo a pokušení“ ve světě. Ono je ale opravdu
jedno, jakými prostředky komunikujeme, ale důležité je, jak ty komunikační nástroje používá-
me. A vždycky máme svoji svobodnou volbu, co, a hlavně jak, tam napíšeme, ten „pan Facebo-
ok“ nás totiž k ničemu nenutí. A tím, co a jak kamkoli napíšeme, tak vyprávíme příběh i o sobě.

Přeji velkou dávku zdraví a duchaplné myšlenky i v únoru! K. Jarolímková

Dobrou zprávu „o nás v Brně“ se dočtete uvnitř NZ. Tedy v článku o pejscích a chovatelské
stanici CELESTE CASCATA, který nám zaslala paní V. Cepáková.                                      K.J.
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„Receptář“ na sněhuláka ze ŠD. A v únoru si je snad i postavíme…

Hurá na sjezdovku …do ŠD!J

Ptáčci v zimě – z výstavy v MŠ Výroba muffinek pro ptáčky u Koťátek v MŠ

Radost a pozvání do Odpoledního klubu v komunitním centru.
Podrobnou nabídku aktivit se dozvíte uvnitř NZ

Hezké knoflíkové kočky od žáků z 2.A. #$

Ohňostroje v ŠD nás zvou do roku 2022!

Práce a aktivity z novohradského
vzdělávacího a výchovného prostředí J

FOTOMOZAIKA
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Zápis ze 108. schůze městské rady
ze dne 5.1.2022

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 107. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědo-
mí kontrolu usnesení z 107. jednání rady
města.

� 2. Vyplacení odměn – Základní škola
N.H.
Rada města bere na vědomí odměnu řediteli
Základní školy Nové Hrady dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitele Základní školy
Nové Hrady žádost o stanovení výše odměn
zaměstnanců ZŠ a ředitele školy za rok
2021.)

� 3. Zápis finanční komise
Rada bere na vědomí zápis z jednání Finanč-
ní komise rady města ze dne 05.01.2022.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise konané dne 05.01.2022. Finanční ko-
mise na základě provedených výběrových
řízení doporučila radě města podepsat
smlouvu s firmou PAMÁTKY CB s. r. o.
ve věci výběrového řízení "Rozvoj aktivit
v KC Nové Hrady ".)

� 4. Výběrové řízení na akci
"Rozvoj aktivit v KC Nové Hrady"
Rada města schvaluje dodavatele společ-
nost PAMÁTKY CB s.r.o. na akci: Rozvoj
aktivit v KC Nové Hrady a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy o dílo.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise ve věci posouzení a hodnocení zadáva-
cího řízení na akci "Rozvoj aktivit v KC
Nové Hrady". V rámci zadávacího řízení byly
osloveny PAMÁTKY CB s.r.o., ARCHATT
PAMÁTKY, spol. s r.o., VIDOX s. r. o., vý-
zva byla dále zveřejněna na webovém por-
tálu. Nabídku podala pouze společnost
PAMÁTKY CB s.r.o. Finanční komise do-
poručuje radě města podepsat smlouvu s fir-
mou PAMÁTKY CB s. r. o., která podala
nabídku s nabídkovou cenou 2.742.021,04 Kč
bez DPH.)

� 5. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo –
PAMÁTKY CB s.r.o.
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlou-
vě ve věci "Rekonstrukce víceúčelového sálu
KD Máj" se společností PAMÁTKY CB
s.r.o. a pověřuje starostu jeho podpisem.
(Rada projednala dodatek č.1 ke smlouvě se
společností PAMÁTKY CB s.r.o., Buková
ve věci Rekonstrukce víceúčelového sálu
KD Máj. Dodatek řeší navýšení ceny díla

o 223.125,61 Kč bez DPH dle soupisu více-
prací odsouhlasených při realizaci díla.)

� 6. Snížení  nájemného – Hotel Máj
Rada města schvaluje prominutí nájemného
z nebytových prostor v objektu č.p. 295 -
Hotelu Máj - restaurace paní L. Hájkové, H.
Stropnice ve výši jednoho měsíčního nájmu
za období prosinec 2021.
(Rada města obdržela žádost od paní L.
Hájkové, H. Stropnice o snížení nájemné-
ho nebytových prostor v objektu Hotelu
Máj - restaurace z důvodu vydání vlád-
ních restrikcí v souvislosti koronavirem,
kdy bylo omezeno podnikání omezenou
otevírací dobou, zákazem vstupu neočko-
vaných do restaurací atd. za období listo-
pad a prosinec 2021.)

� 7. Žádost o snížení nájemného
– TJ Nové Hrady
Rada města schvaluje částečné prominutí
nájemného v objektu technické vybavenosti
- tělocvičny - Tělovýchovné jednota Nové
Hrady, Nové Hrady ve výši 5.838 Kč.
(Rada města obdržela žádost od organizace
Tělovýchovná jednota Nové Hrady, Nové
Hrady o snížení nájemného nebytových
prostor v objektu technické vybavenosti -
tělocvičny v období od 01.03.2021 do
28.02.2022 z důvodu vyhlášení nouzového
stavu od 05.10.2020 do 11.04.2021 v sou-
vislosti s pandemií onemocnění Covid-19,
kdy v této době platil mj. zákaz vstupu ve-
řejnosti do sportovních a kulturních zaříze-
ní. Rada souhlasila s částečným prominutím
ve výši 5 838 Kč za 42 dní nouzového stavu,
kdy nebylo možno využívat posilovnu a šat-
nu. Prominuté nájemné se netýká garáže,
skladu a 1 šatny v přízemí, jejichž používání
nebylo omezeno.)

� 8. MMR ČR – odnětí dotace
Rada města bere na vědomí rozhodnutí Mi-
nisterstva pro místní rozvoj o odnětí dotace
k projektu Bytový dům Nové Hrady č.p. 191.
(Rada byla starostou informována o rozhod-
nutí Ministerstva pro místní rozvoj, kdy pro-
jektu města Nové Hrady v rámci akce Bytový
dům Nové Hrady č.p. 191, identifikační čís-
lo EIS: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009652
byla odňata dotace ve výši 7.673.310 Kč.
Odnětí dotace bylo provedeno na základě
odstoupení města N. Hrady od realizace
projektu.)

� 9. MF ČR – zamítnutí žádosti o grant
Rada města bere na vědomí rozhodnutí Mi-
nisterstva financí o zamítnutí žádosti o grant
na projekt Společně pro národní přírodní
památku Terčino údolí za účelem její revita-
lizace a zajištění dlouhodobé atraktivity pro
její návštěvníky.
(Rada byla starostou informována o rozhod-
nutí Ministerstva financí, kdy projektu města
Nové Hrady v rámci akce projekt Společně
pro národní přírodní památku Terčino údolí
za účelem její revitalizace a zajištění dlouho-
dobé atraktivity pro její návštěvníky byla
žádost o grant zamítnuta. Projekt byl podán v
rámci tzv. Norských fondů.)

� 10. MMR ČR – přidělená dotace
Rada města bere na vědomí přidělení dotace
investičního charakteru k zajištění projektu

Sportovní areál Nové hrady – skatepark,
pumptrack.
(Rada obdržela od MMR ČR rozhodnutí
o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na
rok 2021 na projekt Sportovní areál Nové
hrady – skatepark, pumptrack. Výše inves-
tiční dotace činí 2.000.000 Kč.)

� 11. 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.)

� 12. 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 při-
pomínky.)

� 13. Parkování NH – Nařízení rady
města Nové Hrady č. 1/2022
Rada města schvaluje Nařízení rady měs-
ta Nové Hrady č. 1/2022 s platností od
14.02.2022.
(Rada projednala návrh Nařízení rady měs-
ta Nové Hrady č. 1/2022, kterým se vyme-
zují oblasti města Nové Hrady k parkování
silničních motorových vozidel do 3,5t pro
rezidenty s platným povolením. Jedná se
parkoviště - parkoviště v Komenského ulici
v blízkosti domů 191, 181, 233, 29 a 221;
parkoviště v Navrátilově ulici v blízkosti
domů: 246, 247,377 a 6; parkoviště v Huso-
vě ulici mezi čp. 74 a kostelem sv. Petra a
Pavla; parkoviště v Husově ulici v blízkosti
domu čp. 14.)

� 14. Dotace JČK – Podpora cestovního
ruchu – Modernizace webu KIC N. Hrady
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2022 na projekt:
Modernizace webu KIC Nové Hrady.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačních programů Jihoče-
ského kraje pro rok 2022, z programu Pod-
pora cestovního ruchu, Opatření: Vybavení
informačních center - neinvestičního cha-
rakteru, název projektu: Modernizace webu
KIC Nové Hrady. Celkové náklady na pro-
jekt jsou ve výši 50.000 Kč, z toho požado-
vaná částka dotace činí 35.000 Kč.)

� 15. Dotace JČK – Podpora cestovního
ruchu – Opravdová láska Novohradská
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2022 na projekt:
Opravdová láska Novohradská.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačních programů Jihoče-
ského kraje pro rok 2022, z programu Pod-
pora cestovního ruchu, Opatření: Produkty
cestovního ruchu a tematického roku - ne-
investičního charakteru, název projektu:
Opravdová láska Novohradská. Cílem pro-
jektu je aktivní přispění k šetrnějšímu a
ohleduplnějšímu chování lidí, zejména náv-
štěvníků a turistů v našem městě, v bezpros-
tředním okolí i v přírodě. Celkové náklady

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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na projekt jsou ve výši 66.000 Kč, z toho
požadovaná částka dotace činí 45.000 Kč.)

� 16. Dotace JČK – Podpora muzeí
a galerií – Muzejní hrátky
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2022 na projekt:
Muzejní hrátky.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačních programů Jihoče-
ského kraje pro rok 2022, z programu Pod-
pora muzeí a galerií, Opatření Muzejní a
galerijní edukace, název projektu: Muzej-
ní hrátky. Cílem projektu je vytvoření in-
teraktivních herních prvků s tématikou
místní historie a grafické ztvárnění prvků.
Celkové náklady na projekt jsou ve výši
60.000 Kč, z toho požadovaná částka do-
tace činí 30.000–Kč.)

� 17. Dotace JČK – Podpora muzeí a
galerií - Živé obrazy v Novohradském
muzeu
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2022 na projekt:
Živé obrazy v Novohradském muzeu.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačních programů Jiho-
českého kraje pro rok 2022, z programu
Podpora muzeí a galerií, Opatření Úpravy
v expozicích, název projektu: Živé obrazy
v Novohradském muzeu. Cílem projektu je
rozšíření muzejní expozice Novohradského
muzea o další část - význam a vliv hraběte
Jana Nepomuka Buquoye a jeho manželky
hraběnky Terezie. Celkové náklady na pro-
jekt jsou ve výši 43.000 Kč, z toho požado-
vaná částka dotace činí 30.000 Kč.)

� 18. Dotace JČK – Podpora kultury –
NovoHraní 2022
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2022 na projekt:
NovoHraní 2022.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačních programů Jihoče-
ského kraje pro rok 2022, z programu Pod-
pora kultury; Opatření: Podpora kultury,
název projektu: NovoHraní 2022. Cílem
projektu je propagace, prezentace a navázá-
ní na předchozích roky festivalu Novohrad-
ského Hraní a NovoHraní. Celkové náklady
na projekt jsou ve výši 144.000 Kč, z toho
požadovaná částka dotace činí 100.000 Kč.)

� 19. Dotace JČK – Dotace na
reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti
kultury – Hudební festival Jihočeské
Nové Hrady 2022
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2022 na projekt:
Hudební festival Jihočeské Nové Hrady
2022.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačních programů Jihoče-
ského kraje pro rok 2022, z programu Dota-

ce na reprezentaci Jihočeského kraje v ob-
lasti kultury; Opatření: 1. Pořadatelství vý-
znamných kulturních aktivit na území
Jihočeského kraje, název projektu: Hudební
festival Jihočeské Nové Hrady. Cílem pro-
jektu je propagace a prezentace festivalu
klasické hudby. Celkové náklady na projekt
jsou ve výši 340.000 Kč, z toho požadovaná
částka dotace činí 100.000 Kč.)

� 20. Dotace JČK – Dotace na
reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti
vědy, mládeže a sportu – Taneční soutěž
Novohradská číše 2022
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2022 na projekt:
Taneční soutěž Novohradská číše 2022.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačních programů Jihoče-
ského kraje pro rok 2022, z programu Dotace
na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti
vědy, mládeže a sportu; Opatření: 1. Pořa-
datelství významných kulturních aktivit
celorepublikového nebo mezinárodního
významu na území Jihočeského kraje v ob-
lasti vědy, mládeže a sportu, název projek-
tu: Taneční soutěž Novohradská číše 2022.
Celkové náklady na projekt jsou ve výši
240.500 Kč, z toho požadovaná částka dota-
ce činí 190.000 Kč.)

� 21. Dotace JČK – Investiční dotace pro
jednotky SDH obcí Jihočeského kraje –
Město Nové Hrady – DA pro SDH Nové
Hrady"
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2022 na projekt:
Město Nové Hrady - DA pro SDH Nové
Hrady.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačních programů Jihoče-
ského kraje pro rok 2022, z programu Inves-
tiční dotace pro jednotky SDH obcí
Jihočeského kraje; Opatření: 1, název pro-
jektu: Město Nové Hrady - DA pro SDH
Nové Hrady. Cílem projektu je pořízení no-
vého dopravního automobilu za účelem
zlepšení akceschopnosti výjezdové jednot-
ky JPO III SDH Nové Hrady. Celkové ná-
klady na projekt jsou ve výši 1.200.000 Kč,
z toho požadovaná částka dotace činí
300.000 Kč. Město Nové Hrady podává tuto
žádost na základě příslibu dotace z Minis-
terstva vnitra ČR ve výši 450 000,-Kč.)

ZÁPIS z 16. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 29. prosince 2021

Přítomni:
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Mgr. Michal Jarolímek, Marek
Petrášek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková,
Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav
Vrchota.

Omluveni:
Ing. Ladislava Bártová, Petr Michale,
Ing. František Štangl

Celkem bylo přítomno 12 členů
zastupitelstva.

Zapisovatel:
Bc. Ilona Volfová - referent městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se kona-
lo od 18:00 hodin v sále Kulturně-spolkové-
ho domu v Nových Hradech. Bylo přítomno
12 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina
a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan starosta
konstatoval, že zápis z 15. zasedání zastupitel-
stva byl řádně ověřen, předán ke zveřejnění a ne-
byla vůči němu vznesena žádná námitka.

Pan starosta informoval zastupitele o dopl-
nění dvou podbodů v programu jednání, a to
v bodu č. 7, kdy se jedná o č. 7.1, kde zastupi-
telstvo vezme na vědomí informaci rady města
a výzvu 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 a č. 7.15, kde se jedná o úpravu textové
části územního plánu na "OV 64".

Pan starosta nechal hlasovat o schválení
programu jednání.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 15. zasedání

zastupitelstva
2. Dispozici s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Střednědobý výhled rozpočtu

pro rok 2022–2025
5. Rozpočet města na rok 2022
6. Kalkulace vodné stočné 2022
7. Územní plán – vypořádání s námitkami
8. Interpelace
9. Diskuse

10. Závěr a usnesení

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

se, a to: Bc. Josef Vochoska, Mgr. Michal Ja-
rolímek, Martina Kourková.

Hlasování:
Pro 9
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Marek Petrášek,
Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicá-
ny, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 3
Bc. Josef Vochoska, Mgr. Michal Jarolímek,
Martina Kourková
Návrhová komise byla schválena - 9 hlasy.

Předsedou komise byl zvolen Bc. Josef Vo-
choska.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su z 16. jednání zastupitelstva: Ing. Zdeněk
Dorschner, Miroslav Vrchota.

Hlasování:
Pro 10
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Jan Koll-
mann, Martina Kourková, Mgr. Michal Jarolí-
mek, Marek Petrášek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva
Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska.
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Proti 0
Zdržel se 2
Ing. Zdeněk Dorschner, Miroslav Vrchota.
Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-

hu – 10 hlasy.

� 1. Kontrola usnesení z 15. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 15. jednání zastupitel-

stva přednesl přítomným starosta města Mgr.
Hokr.

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení z 15. zasedání zastupitelstva
města. – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro  11
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Martina Kourko-
vá, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska,
Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 1
Marek Petrášek

� 2. Dispozice s majetkem

2.1 Prodej pozemku – Junák český skaut
Pan starosta informoval o žádosti o prodeji

části pozemku (14 m2), který navazuje na ob-
jekt Švýcarského domu, kde má základnu
organizace Junák – český skaut, středisko
VAVÉHA České Budějovice, z.s. O odkou-
pení pozemku zažádala organizace za účelem
rekonstrukce a přístavby sociálního zázemí
pro základnu.

Osadní výbor s prodejem souhlasil, byl zpra-
cován geometrický plán, který uhradil žadatel.
Cena za prodej pozemku je stanovena podle
nové směrnice a činí 400 Kč/m2.

Bc. Vochoska informoval o jednání finanč-
ního výboru, kdy se členové zabývali rozpoč-
tem města a kalkulací vodného stočného a tuto
dispozici s majetkem výbor neřešil.

Dále Bc. Vochoska uvedl, že s prodejem
pozemku souhlasí a dotazoval se na stanove-
nou cenu pozemku, když se domnívá, že se
jedná o lesní pozemek a cena by měla být pod-
le vyhlášky nižší.

Pan starosta odpověděl, že se v tomto pří-
padě jedná o rozšíření stavby, kde je cena sta-
novena 400 Kč/m2 a kupující s touto cenou
souhlasí.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části
pozemku parc. č. KN 1529/17 k. ú. Údolí
u Nových Hradů o výměře 14 m2 (nově se dle
GP č. 474-149Fi/2021 jedná o pozemek parc.
č. KN 1529/25, k. ú. Údolí u Nových Hradů)
organizaci Junák – český skaut, středisko
VAVÉHA České Budějovice, z. s. za částku
400 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy. – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro  12
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Martina Kourko-
vá, Mgr. Michal Jarolímek, Marek Petrášek, Bc.
Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc.
Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 3. Rozpočtové změny
Pan starosta informoval o rozpočtovém

opatření č. 12/2021, které bylo schváleno
radou.

Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtové opatření č. 12/2021. – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Martina Kourko-
vá, Mgr. Michal Jarolímek, Marek Petrášek, Bc.
Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc.
Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 0

� 4. Střednědobý výhled rozpočtu pro rok
2022-2025
Pan starosta uvedl, že se jedná o kvalifi-

kovaný odhad, kde je předpoklad, že město
počítá se standardními příjmy, bude žádat
o dotace, které budou z části úspěšné. Jedná se
o dokument, který se musí každý rok aktuali-
zovat dle aktuálního stavu.

Zastupitelstvo města schvaluje střednědo-
bý výhled rozpočtu města Nové Hrady pro ob-
dobí 2022 - 2025 dle návrhu. – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro  11
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Martina Kourko-
vá, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska,
Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 1
Marek Petrášek

� 5. Rozpočet města na rok 2022
Pan starosta uvedl, že rada projednala ná-

vrh rozpočtu na rok 2022, včetně rozpočtů
fondů. Rozpočet města je postavený jako defi-
citní ve smyslu nastavení rovnováhy mezi
příjmy města a výdaji + financování (splátky
úvěrů).

Rozpočet počítá s výdaji na provoz tech-
nických služeb města, městského úřadu, zá-
kladní 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
(přebytek hospodaření z minulých let).

Dále pan starosta blíže informoval o před-
pokládaných příjmech, které zahrnují i dotace
k akcím: rekonstrukce čp. 45 v Nových Hra-
dech, obnova rybníku v Údolí, dopravní auto-
mobil pro SDH Údolí, chodník Vitorazská
ulice - II. etapa, rozvoj aktivit v komunitním
centru, rekonstrukce veřejných budov v No-
vých Hradech (hotel Máj) a v Byňově, moder-
nizace vybavení pro kulturní sál a venkovní
kulturní a spolkové aktivity města a dále dota-
ce z fondu malých projektů. Dále je počítáno
s příjmem 1 000 000 Kč na parkovné, nájemné
vodohospodářského majetku 3 220 000 Kč +
DPH, příjem z bytových a nebytových prostor
750 000 Kč, pronájem pozemků + pachty
550 000 Kč a prodej pozemků ve výši
3 000 000 Kč.

Do výdajů města jsou zahrnuty dotace pro
příspěvkové organizace města a to TSM Nové
Hrady, kde je provozní dotace 14 200 000 Kč
+ 500 000 Kč investiční dotace, základní škola
2 800 000 Kč, mateřská škola 1 256 000 Kč +
je počítáno s částkou 200 000 Kč, která zůsta-
ne v rozpočtu města a je plánováno ji využít na
výměnu lapolu (odlučovač tuků). Dále jsou
zde započteny výdaje na chod městského úřa-
du a investiční akce (již citované v příjmové
části) + další projekty, kde se město podílí na
výdajích (např. Skatepark + pumptrack). Ve
výdajové části rozpočtu je počítáno s náku-
pem parkovacích automatů, opravami komu-
nikací, veřejného osvětlení a rozhlasu,
s fondem na studny, fasádovým fondem. Stej-
ně jako v minulých letech je zahrnuta do roz-
počtu podpora spolků ve výši 1 200 000 Kč,
výdaje spojené s SDH Nové Hrady, Údolí a
Byňov, podpora osad a výdaje pro kulturu,
kde je rozsah rozpočtu stejný jako v roce
2021.

Dále je počítáno s výdaji spojenými s ná-
růstem energií. Rezerva rozpočtu je ve výši
3 060 990 Kč a bude použita na nečekané vý-
daje nebo kofinancování projektů.

Dále pan starosta uvedl, že součástí schva-
lování rozpočtu jsou fondy, kdy se jedná
o fond pro obnovu vodohospodářského majet-
ku, fond pro oddávající a sociální fond.

Mimo rozpočet města činí rezerva cca.
7 000 000 Kč.

Pan starosta informoval o přípravě projek-
tové dokumentace k opravě vodovodu a ka-
nalizace (včetně úpravy parkovacích stání a
chodníků) v Zahradní čtvrti a projektové do-
kumentace Jihočeského kraje k opravě ko-
munikace v průtahu městem (ve směru od
benzinové stanice do Vitorazské ulice).

Závěrem pan starosta uvedl, že návrh roz-
počtu byl projednán finanční komisí, která jej
doporučila ke schválení v navrhovaném znění.

Bc. Vochoska za finanční výbor uvedl,
že rozpočet je sestaven metodicky správně,
kapitálové výdaje rozpočtu jsou ve výši
29 206 680,88 Kč, což představuje 33,3 % cel-
kových výdajů, kdy se jedná o velmi dobré
číslo, protože dle metodiky je za dobrý rozpo-
čet považován podíl investic nad 25 %. Po-
vinné mandatorní výdaje se pohybují okolo
47 500 000 Kč, což je 84,8 % z rozpočtových
příjmů bez dotací (cca 56 mil. korun), z čehož
vychází investiční potenciál města, který je
zhruba kolem 5 000 000 Kč. Úspory ve výda-
jích kopírují úspory z roku 2021, nové úspory
nejsou, dle zákonných podmínek se mírně na-
vyšují mzdy. Z důvodu značného zdražení
energií jsou navýšeny výdaje na dodávky el.
energie. Rozpočet KIC zůstává na úrovni
z roku 2021.

Bc. Vochoska se dále vyjádřil k potřebné
aktualizaci obstaravatelské smlouvy, týkající
se obsluhy parkovišť, parkovacích automatů,
příjmů z těchto automatů, kdy příjmy by měly
inkasovat technické služby města.

Závěrem Bc. Vochoska uvedl, že finanční
výbor se shodl na tom, že rozpočet města pod-
poří.

Pan starosta se vyjádřil k poznámce ohled-
ně úpravy obstaravatelské smlouvy a informo-
val o procesu údržby parkovišť technickými
službami, nákupu nových parkovacích auto-
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matů a jejich údržby, kterou nyní zabezpečuje
MěÚ Nové Hrady.

Pan Petrášek vznesl výhradu k návrhu roz-
počtu s tím, že index provozních úspor se po-
hybuje mezi 15–16 % a dle jeho názoru by měl
být minimálně na hodnotě 20 %.

S ohledem na zhoršující stav v ekonomice
lze očekávat, že bude v příštích letech nadále
klesat. Stát bude do městského rozpočtu při-
spívat méně penězi, výdaje ovšem zůstanou.

Pan starosta odpověděl, že do výše indexu
vstupují náklady TSM, náklady na energiích,
roste počet zaměstnanců, a to vše se v tomto
indexu odráží.

Město se zaměřuje na úspory v městských
budovách, kdy se snaží o úsporu energií.
V současné době město ve spolupráci s MAS
hledá možnosti úspory na Domě s pečovatel-
skou službou a tělocvičně spojené s fotovol-
taikou.

Dále pan starosta uvedl, že ve vysokém in-
dexu se také projevuje snížení příjmů z lesa a
příjmy z nájemného (odpuštění nájemného
v souvislosti s COVID 19).

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet
na rok 2022, jako schodkový, v celkové výši
příjmů 68.975.743,37 Kč, celkových výdajů
ve výši 87.795.743,37 Kč. Financování a
použití prostředků z minulých let ve výši
18.820.000 Kč (včetně splátky úvěru ve výši
1.480.000 Kč). V rozpočtu jsou zahrnuty zá-
vazné ukazatele pro příspěvkové organizace
města, a to pro Technické služby města No-
vých Hradů ve výši 14.200.000 Kč (provozní
dotace) a 500.000 Kč (investiční dotace), Zá-
kladní školu Nové Hrady 2.800.000 Kč a
Mateřskou školu Nové Hrady 1.256.000 Kč.
Sociální fond má stanoveny celkové příjmy ve
výši 234.500 Kč a celkové výdaje ve výši
229.420 Kč. Fond pro oddávající má stanove-
ny celkové příjmy ve výši 20.000 Kč a celkové
výdaje ve výši 30.100 Kč, Fond pro obnovu
vodohospodářského majetku má stanoveny
celkové příjmy ve výši 3.220.000 Kč a celko-
vé výdaje ve výši 3.220.000 Kč.

Zastupitelstvo města podle § 102 zákona č.
128/2000 Sb. pověřuje radu města ke schvalo-
vání jednotlivých rozpočtových opatření ve
stanoveném rozsahu, a to ve výši do 10 % ob-
jemu celkových výdajů schváleného rozpočtu
pro rok 2022. – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro  11
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Martina Kourko-
vá, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vo-
choska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 1
Marek Petrášek

� 6. Kalkulace vodné stočné 2022
Pan starosta uvedl, že rada obdržela od spo-

lečnosti ČEVAK a.s. České Budějovice návr-
hy ceny pro vodné a stočné na rok 2022.

Návrhy byly vypracovány na základě před-
chozí konzultace s radou města. Provozovate-
lem byly předloženy varianty kalkulace, které
reflektují tzv. indexaci a úpravy nájemného

pro zajištění obnovy vodohospodářského
majetku města. Meziroční nárůst ceny pros-
třednictvím indexů činí 3,84 Kč (základní va-
rianta).

Rada města navrhuje schválení varianty č.
2 (snížená), která počítá s nulovým navýšením
ceny vodného a navýšením o 1,11 Kč + DPH
u stočného.

Návrh této varianty počítá s nájemným ve
výši 3 220 000 Kč, což je částka, kterou mělo
město dosáhnout dle metodiky Ministerstva
zemědělství ČR k obnově vodohospodářského
majetku do roku 2028.

Pan starosta informoval o nové metodice
ministerstva vnitra, ze které vyplývá, že část-
ka, kterou město musí docílit, aby byl systém
samofinancovatelný, se zvýšila a město musí
podnikat takové kroky, aby se postupem času
na tuto výši nájemného dostalo.

Závěrem pan starosta dodal, že v období od
2009-2020 město nainvestovalo do obnovy
vodohospodářské infrastruktury více než
30 milionů korun.

Bc. Vochoska uvedl, že vysoutěžená cena
se společností ČEVAK, a.s. byla 3 419 000 Kč
(roční nájemné), finanční výbor společně se
starostou je ve shodě, že jednosložková cena
včetně DPH cena z 64,06 Kč/m3 se zvedne na
65,63 Kč/m3.

Závěrem Bc. Vochoska uvedl, že finanční
výbor doporučuje schválit sníženou variantu.

Zastupitelstvo města schvaluje kalkulaci
vodného a stočného pro rok 2022 dle návrhu
(varianta č. 2 - snížená). – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Martina Kourko-
vá, Mgr. Michal Jarolímek, Marek Petrášek, Bc.
Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány,
Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 7. Územní plán – vypořádání s námitkami
Pan starosta informoval o Výzvě MěÚ Tr-

hové Sviny, Odbor výstavby, kulturních pa-
mátek a územního plánování k uplatnění
stanovisek k návrhu rozhodnutí o námitkách a
návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných
k návrhu Územního plánu Nové Hrady.

Dotčené orgány a krajský úřad mají ode
dne obdržení třicetidenní lhůtu k uplatnění
svých stanovisek. Jednotlivé námitky musí ná-
sledně vypořádat (schválit či zamítnout) za-
stupitelstvo města.

Řešení pořizování územního plánu z hledi-
ska města není jednoduchá záležitost, protože
některé instituce (dotčené orgány státní správy
- DOSS) mají blokační tendence. Pokud je vy-
dáno zamítavé stanovisko od DOSS, pak se s
tímto těžko něco dělá.

Současná tendence, pokud návrhové plo-
chy nebyly využity, je tyto plochy smazat a
minimalizovat. Příklad - plocha s návrhovou
plochou "rekreace" pod Nakolickým rybní-
kem - nebyl zde realizován žádný stavební zá-
měr ani projekt a tato plocha byla téměř celá
dotčenými orgány vyškrtnuta. Pan Ing. arch.
Daněk (zpracovatel ÚP) tuto změnu musel za-
pracovat. Krajský úřad - Odbor kultury a pa-
mátkové péče - Oddělení památkové péče a
Krajský úřad - Odbor životního prostředí, ze-
mědělství a lesnictví - Oddělení ochrany příro-

dy, ZPF – tyto instituce nemají jasně danou
metodiku a těžko se některé plochy prosazují
do návrhu ÚP tak, aby došlo na soulad DOSS,
města, vlastníků pozemku aj. Další úskalí spo-
čívá v ZUR (Zásady územního rozvoje Jiho-
českého kraje), které jsou závazné pro tvorbu
ÚP (koridory, podstatná tech. infrastruktura
apod.).

Někteří vlastníci pozemků vyvíjeli vlastní
aktivitu a sami jednali s DOSS, kdy veškerá
jednání byla vedena pouze ústně, tudíž bez pí-
semného souhlasu. Pokud posléze došlo na
vydávání stanovisek, mnohdy se tyto ústní pří-
sliby od DOSS ve velké míře lišily od toho,
jaký obsah byl veden v jejich závazných sta-
noviscích.

Na základě veřejného projednání byly po-
dány námitky a připomínky, ty byly vyhod-
noceny DOSS, pořizovatelem ÚP a díky
jednání města Nové Hrady byly některé ná-
mitky akceptovány a zapracovány znovu do
návrhu ÚP.

Toto jednání se dnes týká pouze vyhodno-
cení podaných námitek při veřejném projed-
nání a zastupitelé by dnes měli tyto námitky
vyhodnotit a měl by být dán jasný pokyn poři-
zovateli ÚP tak, aby nový ÚP mohl být schvá-
len a co nejdříve vydán. Ostatní námitky, které
budou zamítnuty, mohou být pak vypořádány
v dílčích změnách ÚP.

Pan Petrášek uvedl, že ho překvapuje, že se
projednává územní plán města, když o této
skutečnosti nebyl obeznámen.

Pan starosta odpověděl, že návrh územ-
ního plánu byl dle zákona zveřejněn v rám-
ci pozvánky na veřejné projednání, kde se
každý občan měl možnost k územnímu plá-
nu vyjádřit.

MěÚ Trhové Sviny na základě připomí-
nek, které se dnes projednávají a zastupi-
telstvo je schválí, vypíše opakované veřejné
projednání.

Dále v průběhu ledna by mohly být námit-
ky zapracovány a v období březen–duben pro-
běhne další projednání. 7 dnů od veřejného
projednání mají účastníci možnost podat zno-
vu námitky. Po jejich vypořádání zastupitel-
stvo obdrží z MěÚ Trhové Sviny kompletní
návrh celého územního plánu, který už zastu-
pitelstvo schvaluje jako celek.

Bc. Vochoska uvedl, že zaslané materiály
jsou srozumitelné, veřejného projednávání se
mohl účastnit každý, kdo měl zájem. Pan Bc.
Vochoska navrhoval odhlasovat všechny pod-
body územního plánu jedním hlasováním.

Pan starosta i ostatní zastupitelé souhlasili
s návrhem Bc. Vochosky, pan starosta ještě in-
formoval o konkrétních případech v podbo-
dech a následně načetl návrhové usnesení.

V 19:29 odešel Marek Petrášek.
V 19:32 se vrátil pan Petrášek a hlasoval

k bodu č.7.

7.1
Zastupitelstvo města bere na vědomí infor-

maci starosty města k dosavadnímu průběhu
projednávání návrhu Územního plánu Nové
Hrady a Výzvu MěÚ Trhové Sviny, Odbor
výstavby, kulturních památek a územního plá-
nování k uplatnění stanovisek k návrhu roz-
hodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení
připomínek uplatněných k návrhu Územního
plánu Nové Hrady. – 12 hlasy.

INFORMACE Z RADNICE
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7.2
Zastupitelstvo města vyhovuje námitce

spolku ZO AVZO Nové Hrady, p. s., Ing. La-
dislav Novák, Vilová čtvrť 293, 373 33 Nové
Hrady v rozsahu změnit v ÚP Nové Hrady
funkční využití pozemku parc.č. 929/3 v k.ú.
Nové Hrady na stabilizovanou plochu s funkč-
ním využitím pro plochu občanského vybave-
ní - sport. – 12 hlasy.

7.3
Zastupitelstvo města vyhovuje z části ná-

mitce Ing. Josefa Hronka, Ohrazeníčko 27,
370 06 Ledenice v rozsahu vymezit v ÚP
Nové Hrady na části pozemku parc. č. 1564 v
k. ú. Nakolice plochu s funkčním využitím pro
rekreaci. Toto bude dále projednáno v rámci
opakovaného veřejného projednání ÚP Nové
Hrady. – 12 hlasy.

7.4

7.4.1
Zastupitelstvo města vyhovuje z části ná-

mitce Václava Tupého, Panská 179/17, 370 01
České Budějovice v rozsahu přehodnotit
vhodnost vymezení plochy změn označené in-
dexem "VP34" s funkčním využitím jako plo-
chy veřejných prostranství na pozemcích
parc.č. 951/3, 951/6 a 951/7 v k. ú. Štiptoň a
případně změnit funkční využití plochy na po-
zemcích parc. č. 951/3, 951/6 a 951/7 v k. ú.
Štiptoň např. jako plocha s funkčním využitím
pro bydlení - zahrady apod. a stanovení po-
drobných podmínek a regulací pro využití této
plochy. Toto bude dále projednáno v rámci
opakovaného veřejného projednání ÚP Nové
Hrady. – 12 hlasy.

7.4.2
Zastupitelstvo města vyhovuje námitce

Václava Tupého, Panská 179/17, 370 01 Čes-
ké Budějovice v rozsahu vymezit v ÚP Nové
Hrady funkční využití pozemku parc.č. 577/9
v k.ú. Nové Hrady jako plochu veřejných
prostranství, které umožňuje výstavbu drob-
ného sakrálního objektu v přípustném využití.
Toto bude dále projednáno v rámci opakova-
ného veřejného projednání ÚP Nové Hrady. -
12 hlasy.

7.5

7.5.1
Zastupitelstvo města zamítá námitku Fran-

tiška Krále, Údolí 123, 374 01 Nové Hrady v
rozsahu neměnit návrh a zachovat v ÚP Nové
Hrady navržené funkční využití pozemků
parc.č. 1335/1 a 1335/3 v k.ú. Údolí u Nových
Hradů tak, jak bylo navrženo a vyhodnoceno
zpracovatelem ÚP Nové Hrady a projednáno v
rámci pořizování návrhu ÚP Nové Hrady, tedy
funkční využití pozemku parc.č. 1335/3 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů jako stabilizovaná plo-
cha s funkčním využitím pro výrobu a sklado-
vání a část pozemku parc.č. 1335/1 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů jako stabilizovaná plo-
cha s funkčním využitím jako plocha zeměděl-
ská a část jako stabilizovaná plocha s
funkčním využitím pro bydlení. – 12 hlasy.

7.5.2
Zastupitelstvo města vyhovuje z části ná-

mitce Františka Krále, Údolí 123, 374 01

Nové Hrady v rozsahu vymezit v ÚP Nové
Hrady nové funkční využití při jižní části po-
zemku parc. č. 1571 v k.ú. Mýtiny jako plocha
pro bydlení s možností výstavby 1 objektu a
stanovení podrobných podmínek a regulací
pro využití této plochy. Toto bude dále projed-
náno v rámci opakovaného veřejného projed-
nání ÚP Nové Hrady. – 12 hlasy.

7.6
Zastupitelstvo města zamítá námitku Ry-

bářství Nové Hrady s.r.o., Štiptoň 78, 374 01
Nové Hrady v rozsahu neměnit návrh a zacho-
vat v ÚP Nové Hrady navržené funkční
využití pozemků parc.č. 765/1, 765/5, 765/6,
765/7, 765/8 v k.ú. Štiptoň a dále pozemků
parc.č. 502/1, 556/7, 563/2 a 563/3 v k.ú. Štip-
toň tak, jak bylo navrženo a vyhodnoceno
zpracovatelem ÚP Nové Hrady a projednáno
v rámci pořizování návrhu ÚP Nové Hrady,
tedy funkční využití pozemků parc.č. 765/1,
765/5, 765/6, 765/7, 765/8 v k.ú. Štiptoň a dále
pozemků parc.č. 502/1, 556/7, 563/2 a 563/3
v k.ú. Štiptoň jako stabilizovaná plocha
s funkčním využitím jako plocha zemědělská.
– 12 hlasy.

7.7
Zastupitelstvo města zamítá námitku spo-

lečnosti Novohradské hory, spol. s r.o., Nové
Hrady 137, 373 33 Nové Hrady v rozsahu ne-
měnit návrh a zachovat v ÚP Nové Hrady
navrženou plochou změn označenou indexem
"DI112" s funkčním využitím jako plocha do-
pravní infrastruktury, která zasahuje i do poze-
mku parc.č. 360/1 v k.ú. Nové Hrady tak, jak
bylo navrženo a vyhodnoceno zpracovatelem
ÚP Nové Hrady a projednáno v rámci pořizo-
vání návrhu ÚP Nové Hrady. – 12 hlasy.

7.8
Zastupitelstvo města zamítá námitku

MVDr. Pavla Kypeta, Zahradní čtvrť 339, 373
33 Nové Hrady v rozsahu neměnit návrh a za-
chovat v ÚP Nové Hrady navrženou plochou
změn označenou indexem "DI112" s funkč-
ním využitím jako plocha dopravní infrastruk-
tury, která zasahuje i do pozemku parc.č. 365
v k.ú. Nové Hrady tak, jak bylo navrženo a vy-
hodnoceno zpracovatelem ÚP Nové Hrady a
projednáno v rámci pořizování návrhu ÚP
Nové Hrady. – 12 hlasy.

7.9
Zastupitelstvo města vyhovuje námitce

MVDr. Pavla Kypeta a MVDr. Olgy Kypeto-
vé, Zahradní čtvrť 339, 373 33 Nové Hrady
v rozsahu vymezit v ÚP Nové Hrady nové
funkční využití pozemku parc.č. st. 40 v k.ú.
Mýtiny jako plocha pro bydlení s možností vý-
stavby 1 objektu a stanovení podrobných pod-
mínek a regulací pro využití této plochy. Toto
bude dále projednáno v rámci opakovaného
veřejného projednání ÚP Nové Hrady. –
12 hlasy.

7.10
Zastupitelstvo města zamítá námitku Bc.

Vladimíra Heřmana, Obrataň 214, 394 12 Ob-
rataň v zastoupení Ing. Jindřichem Macánem,
Lázeňská 1347/57, 373 16 Dobrá Voda u Čes-
kých Budějovic v rozsahu neměnit návrh a za-
chovat v ÚP Nové Hrady navržené funkční
využití pozemků parc.č. 777/7, 556/5, 402/9 a
379/1 v k.ú. Štiptoň tak, jak bylo navrženo a
vyhodnoceno zpracovatelem ÚP Nové Hrady
a projednáno v rámci pořizování návrhu ÚP

Nové Hrady, tedy funkční využití pozemků
parc.č. 777/7, 556/5, 402/9 a 379/1 v k.ú. Štip-
toň jako stabilizovaná plocha s funkčním
využitím jako plocha zemědělská. – 12 hlasy.

7.11
Zastupitelstvo města zamítá námitku spo-

lečnosti SOHORS spol. s r.o., Žár 70, 374 01
Žár v rozsahu neměnit návrh a zachovat v ÚP
Nové Hrady navržené funkční využití poze-
mku parc.č. 777/8 v k.ú. Štiptoň a pozemků
parc.č. 1206/1, 1254/2 a 736/2 v k.ú. Údolí
u Nových Hradů tak, jak bylo navrženo a vy-
hodnoceno zpracovatelem ÚP Nové Hrady
a projednáno v rámci pořizování návrhu ÚP
Nové Hrady, tedy funkční využití pozemku
parc.č. 777/8 v k.ú. Štiptoň a pozemků parc.č.
1206/1 a 1254/2 v k.ú. Údolí u Nových Hradů
jako stabilizovaná plocha s funkčním využitím
jako plocha zemědělská a pozemku parc.č. 736/2
v k.ú. Údolí u Nových Hradů jako stabilizova-
ná plocha s funkčním využitím jako plocha
pro výrobu a skladování. – 12 hlasy.

7.12
Zastupitelstvo města zamítá námitku spo-

lečnosti BIO TOP s.r.o., Nemanická 440/14,
370 10 České Budějovice v rozsahu neměnit
návrh a zachovat v ÚP Nové Hrady navržené
funkční využití pozemku parc.č. 1215 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů a pozemku parc.č.
387/1 v k.ú. Nové Hrady tak, jak bylo
navrženo a vyhodnoceno zpracovatelem ÚP
Nové Hrady a projednáno v rámci pořizování
návrhu ÚP Nové Hrady, tedy funkční využití
parc.č. 1215 v k.ú. Údolí u Nových Hradů a
pozemku parc.č. 387/1 v k.ú. Nové Hrady jako
stabilizovaná plocha s funkčním využitím
jako plocha zemědělská. – 12 hlasy.

7.13
Zastupitelstvo města zamítá námitku Mgr.

Martinu Řehoutovi, Rybná 669/4, 110 00 Pra-
ha v rozsahu neměnit návrh a zachovat v ÚP
Nové Hrady navržené funkční využití poze-
mků parc.č. 2364 a 2358 v k.ú. Byňov tak, jak
bylo navrženo a vyhodnoceno zpracovatelem
ÚP Nové Hrady a projednáno v rámci pořizo-
vání návrhu ÚP Nové Hrady, tedy funkční
využití pozemků parc.č. 2364 a 2358 v k.ú.
Byňov jako stabilizovaná plocha s funkčním
využitím jako plocha zemědělská. – 12 hlasy.

7.14
Zastupitelstvo města vyhovuje námitce

Úřad pro zastupování státu ve věcech majet-
kových, Územní pracoviště České Budějovi-
ce, Prokišova ul. 1202/5, 371 03 České
Budějovice v rozsahu neměnit návrh a zacho-
vat v ÚP Nové Hrady navržené funkční
využití pozemků parc.č. 80 a 82 v k.ú. Nakoli-
ce tak, jak bylo navrženo a vyhodnoceno zpra-
covatelem ÚP Nové Hrady a projednáno
v rámci pořizování návrhu ÚP Nové Hrady,
tedy funkční využití pozemků parc.č. 80 a 82
v k.ú. Nakolice jako stabilizované plochy
s funkčním využitím pro bydlení. – 12 hlasy.

7.15
Zastupitelstvo města souhlasí v rámci ná-

vrhové plochy s označením "OV 64" se změ-
nou podmínek pro výstavbu, kdy intenzita
využití stavebních pozemků bude ze "stávající
nebo maximálně 45 % (90 % u sportovních
ploch)" navýšena na "stávající nebo maximál-
ně 70 % (90 % u sportovních ploch)". Jedná se
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zejména o pozemky parc.č. KN 824/42, KN
824/43, KN 824/44, KN 824/45, KN 824/46,
KN 824/47, 827/58, 827/59 vše v k.ú. Nové
Hrady. Toto bude dále projednáno v rámci
opakovaného veřejného projednání ÚP Nové
Hrady. 12 – hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Martina Kourko-
vá, Mgr. Michal Jarolímek, Marek Petrášek, Bc.
Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány,
Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 0

� 8. Interpelace
Nebyla podána interpelace.

� 9. Diskuse
Pan Petrášek poukázal na problém spojený

s výsadou nové veřejné zeleně, která v důsled-
ku nedostatečné, nebo neodborné péče v po-
měrně vysokém počtu zaniká (příklady cesta
na Nakolice, prostor pod Kyslíkáčem, zahrada
pasivního domu).

Doporučil digitalizaci pasportu veřejné ze-
leně, která výrazným způsobem ulehčuje a
zpřehledňuje plánování její péče. Díky tako-
vému kroku lze zvládnout péči i o náročnější

výsadbu, která výrazně pozvedá veřejný pros-
tor, jako je tomu např. v Kaplici.

Pan starosta odpověděl, že v současné době
se řeší úprava zeleně u DPS, lokalitu u pasiv-
ního domu májí v péči TSM. Pro rok 2021
byla uzavřena smlouva s manželi Šáchovými
na údržbu zeleně na Nakolické cestě a i u další
náhradní výsadby. Údržba byla provedena a
překontrolována MěÚ Nové Hrady, Odborem
životního prostředí. Pod tzv. Kyslíkáčem pro-
bíhala dříve výsadba jilmu místními ochránci
přírody a o tyto plochy se starají také TSM.

Závěrem pan starosta uvedl, že bude prove-
den monitoring daných ploch.

Pan Dorschner poukázal na hřiště v Za-
hradní čtvrti a uvedl, že nestačí toto hřiště
udržovat pouze sečí, ale mělo by se i jinak
ošetřit, když zarůstá přesličkou, které se poté
jen velmi těžce zbavuje.

Pan starosta odpověděl, že zadá podnět
technickým službám k možné nápravě této
skutečnosti.

Pan Dorotovič se dotazoval, zda město
neuvažuje přemístění kanceláří Úřadu prá-
ce (zprostředkování zaměstnání, státní soc.
podpora a hmotná nouze) do jiné budovy.
Pro matky s dětmi je velmi obtížné se do
těchto kanceláří dostat. Dále poukázal na
špatné ozvučení smuteční síně a projevil ne-
souhlas s tím, jak byla letos prezentována
akce novohradských čertů.

Pan starosta odpověděl, že Úřad práce ČR
má pronajaté prostory v čp. 43 a nezaznamenal

podnět k tomu, že by chtěl úřad tyto prostory
měnit. Další otázkou je, zda má město objekt,
kam by se daly tyto kanceláře přestěhovat. Pa-
sivní dům je zrekolaudován na zdravotní stře-
disko a žádný jiný objekt s kancelářemi a
dalším zázemím s bezbariérovým přístupem k
tomuto účelu město nemůže nabídnout. Jediné
možné řešení je hledat alternativu s vybudová-
ním výtahu.

K ozvučení smuteční síně pan starosta
uvedl, že je celkově v dnešní době problém
s organizací pohřební služby a sjednání dů-
stojného pohřbu. Ozvučení v místnosti je až
ke dveřím kaple dostačující a do budoucna je
možné se zaměřit na nějakou možnost poříze-
ní decentního ozvučení umístěného venku
před síní.

K oficiálnímu čertovskému reji pan staros-
ta uvedl, že informace o nekonání této akce
proběhla prostřednictvím rozhlasu, kde bylo
řečeno, že čertovský rej byl zrušen a oficiální
akci město nepořádá. Průvod novohradských
čertů proběhl jako iniciativa členů novohrad-
ských čertů. Dle názoru pana starosty vše pro-
běhlo bez komplikací.

� 10. Závěr a usnesení

Pan starosta poděkoval zastupitelkám a za-
stupitelům za práci pro město Nové Hrady
v roce 2021 a všem popřál mnoho dobrého do
nového roku. Pan starosta ukončil jednání za-
stupitelstva ve 20:08 hodin.

INFORMACE Z RADNICE
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INFORMACE K SYSTÉMU PLATEB
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD PRO OBČANY V ROCE 2022

Sazba poplatku na rok 2022 je stanovena ve výši 600 Kč pro všechny
poplatníky obecně závaznou vyhláškou města Nové Hrady č. 2/2021:

POPLATEK PLATÍ:
− každá fyzická osoba přihlášená v obci
− vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu

pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická
osoba a která je umístěna na území obce (600 Kč)

SPLATNOST POPLATKU:
− poplatek je splatný jednorázově, od 1. února a nejpozději

do 30. září příslušného kalendářního roku
− vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti (30. září),

je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje
po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla

− platba na pokladně MěÚ Nové Hrady
− bezhotovostní platba převodním příkazem:

číslo účtu: 2625231/0100
variabilní symbol: na dotaz MěÚ ekom. odbor (VS se nemění)
do zprávy pro příjemce uvést: číslo popisné + příjmení a jména
poplatníků

OSVOBOZENÍ
Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla
z důvodu přihlášení v obci a která je:
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi-

té věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského za-

řízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského za-
řízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu
nebo smlouvy,

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na zákla-
dě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově
pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném byd-
lení,

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby
vykonávající trest domácího vězení.

Údaj rozhodný pro osvobození za příslušný kalendářní rok je
poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy změna
nastala.

Formulář pro osvobození poplatku naleznete na internetových
stránkách města Nové Hrady v sekci ODPADY nebo na pokladně
MěÚ Nové Hrady.

Současně připomínáme, že poplatník je povinen nahlásit správci
poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů
ode dne, kdy mu vznikla povinnost platit tento poplatek, případ-
ně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození
a úlevu od poplatku.

Soubory ke stažení:
OZV města Nové Hrady č. 2/2021, o místním poplatku za obecní sys-
tém odpadového hospodářství:
https://www.novehrady.cz/assets/File.ashx?id_org=10625&id_dokum
enty=11128
Žádost o osvobození od místního poplatku za obecní systém odpadové-
ho hospodářství:
https://www.novehrady.cz/assets/File.ashx?id_org=10625&id_dokum
enty=11183
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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, kteří v roce 2021 vykonávali závislou

činnost pro Město Nové Hrady na základě dohody nebo plynoucí
z výkonu funkce, z kterých byla odvedena srážková daň, nebude
ekonomický odbor MěÚ automaticky zasílat Potvrzení o zdanitel-
ných příjmech pro srážkovou daň. Potvrzení bude vystaveno na zá-
kladě telefonické žádosti na tel. 386 101 050.

U zálohové daně bude potvrzení zasíláno automaticky.

Děkujeme za pochopení.
Ekonomický odbor MěÚ

Zrušení Novohradského
masopustu

Masopustní výbor oznamuje občanům Nových Hradů, že
vzhledem k nejisté době ohledně pandemie COVID 19, ruší
na rok 2022 Novohradský Masopust, který se měl uskutečnit
ve dnech 26.–27.2.2022. Děkujeme za pochopení a všichni
doufáme, že v roce 2023 budeme konečně moci Masopust
uspořádat.

Za Masopustní výbor Ivan Dorotovič

POOHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVOU VÝSTAVOU PSŮ 2021

WORLD DOG SHOW 2021
Po 31 letech se u nás pořádala SVĚTOVÁ VÝSTAVA PSŮ v Brně.

Dlouho jsme zvažovali, jestli se této prestižní akce zúčastníme.
V roce 2009 jsem byla na světové výstavě v Bratislavě se svojí fen-

kou Eliškou /Alien Tiffany Moravia/, která získala titul Výborná –
EXCELENT.

Na světovou výstavu 2021 bylo přihlášeno skoro 500 jezevčíků
z celého světa. Skupinu FCI IV., tedy jezevčíky, posuzovali rozhodčí:
Firt Rafal PL, Coufal Jan CZ, Bušta Jan CZ, Piskay Vladimír SK.

Výstava byla skvěle připravena a zorganizována. Bylo pro nás ob-
rovským zážitkem zúčastnit se a prohlédnout si konkurenci z celého
světa.

Nakonec na výstavě bojovaly tři mé odchovy z naší chovatelské sta-
nice Celeste Cascata a naše úspěšná Ája /Anabell Hartmann Silesia/.

A jak jsme vlastně dopadli?
Nejlepšího výsledku dosáhl pejsek Honzík /Jann Junior Celeste

Cascata/ - Výborná 2 a reservní CAC, naše Kačenka /Katerinna Rosso
Celeste Cascata/ - Výborná 3, Ája /Anabell Hartmann Silesia/ – Výbor-
ná a Lili /Lilianna Anabell Celeste Cascata/, která je ve spoluvlastnictví
naší CHS – Velmi dobrá 2. V obrovské konkurenci jsou to vynikající
výsledky a ocenění. Všem majitelům moc děkuji za skvělou péči, kte-
rou svým pejskům věnují a za to, že měli odvahu přihlásit se na tu nej-
větší kynologickou akci.

A ještě ohlédnutí za rokem 2021 v naší chovatelské stanici. Máme
tři fenky a čtvrtou ve spoluvlastnictví.

V tomto roce jsme odchovali dva vrhy štěňátek – vrh M a vrh N.

V době pandemie se skoro celý rok nekonaly žádné výstavy. Pouze
v létě a na podzim jsme stihli zabojovat na dvanácti výstavách – mezi-
národních, národních, klubových, krajských a oblastních.

Naše Ája /Anabell Hartmann Silesia/ je chovná fena, matka dvou
vrhů, je Česká junior šampionka, Česká šampionka, Česká grand šam-
pionka, Šampionka ČMKU, 10 x titul BOB – Nejkrásnější jezevčík ple-

mene, Vítěz speciální výstavy, Vítěz Prahy,
2 x Národní vítěz, Krajský vítěz. Dvakrát
se stala nejkrásnějším jezevčíkem výstavy
/I. BOG/, dvakrát skončila na pátém místě
/V. BOG/, jednou na čtvrtém místě /IV. BOG/
a na druhém /II. BOG/

Naše mladá naděje Kačenka /Katerinna
Rosso Celeste Cascata/ je již také chovná fen-
ka a je Český junior šampion, Klubový vítěz
mladých, Vítěz třídy a Nejlepší mladý jedinec.

Druhá mladá fenka Lili /Lilianna Anabell
Celeste Cascata/ je kandidátka chovu, Vítěz
třídy, BOJ - Nejlepší Mladý jedinec.

Naše Julinka / Giulianna Perfetto Celeste
Cascata/ měla na jaře svůj poslední vrh štěňá-
tek a vstoupila do řad veteránů a užívá si za-
sloužený důchod.

S holkami navštěvujeme základní a mateř-
skou školu, školní družinu a pořádáme besedy
„Můj pejsek“, kterými propagujeme báječné
plemeno jezevčík.

Vlasta Cepáková,
Chovatelská stanice Celeste Cascata,

www.ketyfa.webzdarma.cz

Jann Junior Celeste Cascata



10 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ únor 2022

Projekt s názvem Město
Nové Hrady přátelské rodině 2021

V roce 2021 se opět město Nové Hrady přihlásilo do soutěže Obec
přátelská rodině. V kategorii 1 001 - 3 000 obyvatel se město umístilo
na krásném druhém místě za městysem Křemže a získalo příslib dotace
ve výši 400 000 Kč.

Příprava přihlášky probíhala opětovně za nejisté koronavirové situ-
ace. Do přihlášky byly zakomponovány takové aktivity, které reagova-
ly i na situaci ohledně koronaviru. Po obdržení výsledků soutěže bylo
potřeba zredukovat rozpočet a počet aktivit - z plánovaných 900 000 Kč
na vítězných 400 000 Kč.

Realizace projektu se odehrávala během roku 2021 a jednotlivé aktivity
byly po dohodě realizačního týmu rozděleny do následujících kategorií:
1. Vytvoření zázemí pro prorodinné a komunitní aktivity - family point

Nakolice,
2. Akce (nejen) pro seniory – besedy a přednášky pro čtenáře v čítárně

městské knihovny; setkání s kronikářem; vycházky všedního dne,
3. Akce pro celou rodinu – dobrodružství v knihovně; letní dobro-

družství v muzeu,
4. Akce pro rodiny a veřejnost – Novo-Hrátky

na palubě; Celodenní akce u Viláku s plav-
bou lodí po vodě, básničkování, tancování,
vystoupení kapely, piknik…; Den řemesel
na Zevlově mlýně.
Zmíněné aktivity se nakonec podařilo

v dnešní nelehké době realizovat téměř podle
společných plánů. O jednotlivých aktivitách
jsme již v minulosti informovali, například i
v NZ. Při celkovém vyhodnocení všech spo-
lečných aktivit jsme rádi a konstatujeme, že
hezké akce přinesly příjemná setkání a nové
aktivity pro všechny generace novohrad-
ských rodin. V rámci projektu jsme mohli
pořídit i nákupy neinvestičního vybavení, kte-
ré pomohly nejen k aktivitám v roce 2021, ale
budou též materiálním základem pro navazují-
cí akce a aktivity v budoucnu.

Závěrem bychom rádi poděkovali Minis-
terstvu práce a sociálních věcí za poskytnutí
dotace a ocenění v rámci soutěže, dále pak
členům realizačního týmu, všem lektorkám a
lektorům a všem dalším aktivně zapojeným li-
dem. Společně se těšíme na tradiční i nové
prorodinné aktivity v roce 2022.

Realizační tým novohradského projektu
Obec přátelská

Den řemesel #$(

Hra „Člověče, nezlob se“ a bedny na uložení herních prvkůVycházky všedního dne
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TV a notebook na promítání v knihovně

Přednáška v čítárně knihovny

Prorodinná akce v červnu 2021 #$(&

Setkání s kronikářem

Stavebnice pro Family Point Nakolice

V Čertovském muzejíčku s průvodkyní

Dřevěné stavebnice pro muzeum

(pokračování k článku ze str. 10)
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V prosinci jsme i přes všechny překážky a
karantény přivítali návštěvu z nebes a peklíč-
ka. Mikuláš nám přinesl malou nadílku a čert
nás sváděl k pekelným hrátkám. Upekli jsme
perníčky a soutěžili o ten nejpovedenější.
Ježíšek nám nadělil krásné dárky a my si je do
sytosti užíváme. Také nás navštívili Tři králo-
vé (kteří se nám trochu rozmnožili) a naši šne-
ci si užívali tradiční pomazlení s dětmi při
čištění jejich domečku.

Co se dělo ve školce…
Po Vánocích jsme se všichni opět sešli ve školce plni dojmů a zážitků. Děti nestačily vyprá-

vět, co všechno jim Ježíšek přinesl, jaké dárky pod stromečkem našly a jak si s rodiči užili spo-
lečně strávený vánoční čas.

Po vyprávění vánočních zážitků jsme si v každé třídě pověděli o Třech králích, jejich cestě do
Betléma, naučili jsme se písničku a vyrobili koruny, abychom ve čtvrtek 6. 1. mohli všichni spo-
lečně vyrazit do kostela na prohlídku jesliček. Pan farář nás v kostele přivítal, dětem převyprávěl
příběh Tří králů a společně za zvuku varhan jsme si zazpívali. Děti si prohlédly jesličky s Ježíš-
kem, prostory kostela a dostaly malou odměnu. Moc děkujeme za umožnění této návštěvy.

Ve středu 12. 1. nás ve školce opět navštívily paní učitelky ze ZUŠ. Do třídy Žabiček a
Koťátek přišla paní učitelka s harmonikou a děti tancovaly a zpívaly písničky se zimní témati-
kou. V Duhové budově navštívila děti paní učitelka s aktivitami na rozvoj rytmizace a sluchové-
ho vnímání. Děti se učily písničky, vytleskávaly, zapojily celé tělo. Hudební chvilky s paní
učitelkami jsou pro děti příjemným zpestřením.

Divadlo Zvoneček k nám přijelo ve čtvrtek 13. 1.
s pohádkou „O neposlušných kůzlátkách“. Všechny děti
trpělivě seděly a poslouchaly, nelekly se ani vlka a po-
mohly zachránit kůzlátka, která se nakonec polepšila.

V měsíci lednu jsme si s dětmi povídali o zvířátkách
a ptáčcích, jak jim můžeme nejen v zimních měsících
pomoct, jak se o ně postarat. Na zahradě školky s dětmi
pravidelně sypeme do krmítek, nejmenší děti ze třídy
Koťátek ptáčkům udělali zrníčkové muffiny.

Do konce měsíce ledna nás ještě čeká ukázka výcvi-
ku dravců, projektový den – Mobilní planetárium a ve
třídě Sluníček a Broučků logopedická depistáž.

I přes tuto náročnou dobu a situaci se těšíme na další
měsíce, plánujeme spoustu akcí a věříme, že se všechny
akce budou moct uskutečnit.

Vaše novohradská školka

Koťátka v kostele

Sluníčka jako Tři králové

Tři králové u Žabiček

Broučci jako Tří králové

Tři králové v ŠDVánoční stromeček v ŠD

Malé ohlédnutí za prosincem loňského roku 21
a lednem letošního roku 22

pokračování na str. 13 a 14

Školní družina informuje
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Mikuláš, andělka i čert v ŠDČert v ŠD Pečujeme o šneky

Nadílka v ŠD

Pečujeme o šneky

Čertovské rohy v ŠD Tři králové v ŠD

Fotogalerie ze školní družiny (pokračování k článku ze str. 12)
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Kostečkovi

S. MotyčákováT. MorongováZ. Vicánová

V. Šromová

A jak dopadla „Vánoční perníčkovaná“?
Hlasovalo se na Facebooku a v městské knihovně NH.66

Hlasování knihovna
1. místo Z. Vicánová (Chaloupka) 39 bodů
2. místo T. Morongová (Vánoční stromeček) 32 bodů
3. místo V. Šromová (Adventní věnec) 23 bodů

Hlasování facebook
1. místo Z. Vicánová (Chaloupka) 132 bodů
2. místo S. Motyčáková (Vánoční přání) 92 bodů
3. místo V. Šromová (Adventní věnec) 75 bodů

Paní vychovatelky a děti ze ŠD

S. Sremaňáková

V. Kolář

V. Kolář

D. Kolář

(pokračování k článku ze str. 13)
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Naše výtvarná výchova
Při hodinách výtvarné výchovy se dá vyrobit cokoliv. My rádi tvoří-

me ze všeho možného. Materiál může být papír, látka, karton, vlna a
technika také.

Už jsme vyzkoušeli ledacos – malovali jsme prstíky, tvořili zmizí-
kem, z vlny jsme vytvořili bambule, pracovali jsme s přírodním mate-
riálem (s klacíky, listy), vyrobili jsme pěkný obrázek ze sušených
květin, ušili jsme si voňavé sáčky s levandulí, přišívali jsme knoflíky.
A také jsme ty knoflíky použili a vyrobili z nich obrázek kočky.

Myslíme si, že se nám to povedlo.
Žáci II. A + Mgr. Jana Tomášková

Zápis z jednání školské rady
Základní školy Nové Hrady ze dne 3. 1. 2022
Přítomni (bez titulů):
Lucie Kolářová, Michaela Sremaňáková, Mi-
lan Strejček, Vladimír Hokr, Michal Jarolí-
mek, Olga Tuscherová, Alena Hanušová,
Bohumila Vochosková, Lucie Šromová

Hosté (bez titulů):
Karel Kříha, ředitel základní školy

Program jednání:
1. Schválení zápisu z jednání školské rady ze

dne 1. 11. 2021
pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0
Zápis jednání byl přijat.

2. Schválení Výroční zprávy za školní rok
2020/2021
Ředitel ZŠ zodpověděl dotazy členů ŠR
k Výroční zprávě, viz. níže.
pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0
Výroční zpráva za školní rok 2020/2021
byla přijata.

Některé dotazy členů ŠR k Výroční zprávě
a následné odpovědi pana ředitele:
− ZŠ měla v minulém školním roce 2 nekva-

lifikované pracovníky – prosím o vysvět-
lení o koho jde? Kdy budou kvalifikovaní?
Ředitel: Jde o Terezu Kříhovou a Lucii
Šromovou. Tereza Kříhová je nyní na ma-
teřské dovolené, Lucie Šromová uvedla,
že v současné době studuje 2. ročník nava-
zujícího magisterského studia, obor Peda-
gogika volného času. Studium se o rok
prodloužilo kvůli nevyřízené akreditaci.
Po dostudování tohoto studia bude nastu-
povat na Učitelství pro 1. stupeň v rámci
CŽV na pedagogické fakultě JU.

− Hospitace – jak často? V jakých třídách?
Jaké předměty? Zápisy?
Ředitel: 5x ročně chodí na hospitace pří-
mo pan ředitel, 5x zástupkyně. Vždy na
hlavní předměty, zápisy jsou.

− Jaký je plán sebevzdělávání učitelů na ten-
to rok? Jak je řešen zástup v případě zájmu
učitele o seminář? Jaké jsou finanční pros-
tředky pro vzdělávání učitelů?
Ředitel: každý pedagog si vybírá semináře
sám podle svého uvážení. Vždy je zástup
umožněn a finanční prostředky jsou k dispo-
zici, žádný pedagog nedostane odpověď, že
by bylo málo peněz na vzdělávání pedagogů.

− Badatelství s němčinou – prosím o vy-
světlení o co jde.
Ředitel: žáci 5. třídy se účastní projektu,
který pořádá ZVAS. Jedná se o propoje-
ní badatelství a německého jazyka. Tento
kroužek vede paní Marešová.

− Ve výroční zprávě chybí zhodnocení (vůči
učitelům, žákům, rodičům) – ŠR doporu-
čila doplnit v příští výroční zprávě.

Ostatní:
− Lucie Kolářová seznámila celou ŠR se

svým zaměstnáním a to proto, aby vysvět-
lila přehled, který ve školství má a že je
ve ŠR nejen jako matka dětí, ale také jako
člověk, který se vzdělání věnuje i ve svém
zaměstnání, pracuje s místními akčními
plány a má velkou informovanost o dal-
ších školách v regionu. Zkušenosti má i
z ostatních škol v celé ČR, a to zejména
z konferencí po celé republice, kterých se
pravidelně účastní.

− Pan Strejček se dotazoval na doučování
AJ, resp. proč neprobíhá. Ředitelem školy
byl vysvětlen pracovní úvazek učitelů, po-
čet žáků ve třídě a slíbil, že zjistí informa-
ce o doučování u vyučující.

− S tím se pojí i další dotaz, a to na podzimní
dotace na doučování žáků zasažených Co-
vid 19 – ředitel školy odpověděl, že dotace
byla jen na podzim, nyní již není.

− Dotaz na zájmový kroužek německého ja-
zyka – proč není? Ředitel školy odpově-
děl, že není vyučující, který by tento
kroužek vedl. Pan Hokr řekl, že opakova-
ně upozorňuje na nutnost zajištění konti-
nuity ve výuce německého jazyka. Jestliže
se děti učí němčinu v mateřské škole, měla
by výuka ve formě volitelného kroužku
navazovat i ve škole, a to bez ohledu na
to, zda je hrazena z nějakého projektu či
z peněz od města. Žijeme na hranicích
s Rakouskem, město i škola se zapojují
do přeshraničních projektů, proto by
mělo být prioritou školy zajištění toho-
to kroužku, protože mezi rodiči o tento
kroužek vždy zájem byl.

− Člen školské rady Michal Jarolímek vyzý-
vá vedení školy, aby důkladně prověřilo
všechny možnosti otevření zájmového

kroužku se zaměřením na německý jazyk
pro děti od 1. ročníku a výše a současně,
aby formulovalo podmínky, za jakých by
bylo možné tento kroužek otevřít a reali-
zovat od školního roku 2022/2023. Vý-
sledky tohoto průzkumu by měly být
sděleny školské radě a zřizovateli nejpoz-
ději do června 2022.

− ŠR se dohodla, že i členové zkusí hledat
lektora/učitele tohoto kroužku.

− Paní Šromová připomněla užitečnost lo-
gopedie na 1. stupni ZŠ – mnoho žáků má
vadu řeči a rodiče mnohdy situaci neřeší.
Paní Kolářová uvedla, že zná několik logo-
pedek a že se pokusí zajistit logopedku,
která by „vyučovala“ přímo v Nových Hra-
dech. Pan starosta přislíbil místo pro výuku
v komunitním centru.

− 2.A – asistentka pedagoga? Má žák s pod-
půrnými potřebami k dispozici asistent-
ku? Pan ředitel odpověděl, že asistentka je
po celou dobu vyučování k dispozici,
i když ne ve třídě. Kdykoliv jí žák potře-
buje, je přivolána. Takto to podle pana ře-
ditele vyhovuje matce dítěte i pedagožce.

− Jídelna – na sociálních sítích se komuni-
kovalo o výběru jídla ve školní jídelně,
např. proč je v jeden den čočka a hrachová
kaše; smažená ryba nebo ryba na přírod-
no; játra s knedlíkem nebo s rýží… ŠR do-
poručila panu řediteli, aby vedoucí školní
jídelny vysvětlila důvod, proč to tak musí
být a s čím vším musí vedoucí jídelny
pracovat, např. aby byl splněn spotřební
koš atd. Jistě by to usnadnilo povědomí
rodičů. Pan Hokr uvedl, že již jednal
s vedoucí školní kuchyně, která navrh-
la, že i osobně vysvětlí to, jak musí
dodržovat spotřební koš. Paní vedoucí
projevila zájem řešit možné úpravy v jí-
delníčku, zároveň je však vázána naříze-
ními, jejichž dodržování jsou pravidelně
kontrolována.

− Další zasedání ŠR bylo stanoveno na
28. 3. 2022 v 17.00.

Zapsaly: Lucie Šromová a Lucie Kolářová
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Hudební výzva a co z toho?
Milí čtenáři, v lednovém NZ jsme otiskli naši „hudební výzvu“, ve

které jsme Vás vyzvali ke spolupráci. Požádali jsme Vás, abyste nám
do 19.1. napsali svoje tipy na hudební kapely, které byste rádi viděli a
slyšeli v našem městě, a na které byste pak i samozřejmě rádi přišli.
Třeba při příležitosti otevírání Hotelu Máj (zejména velkého sálu) po
další etapě rekonstrukce nebo při letních koncertech open air. Stejnou
výzvu jsme umístili i na Facebooku KIC Nové Hrady.

A jaký je výsledek? Největší množství odpovědí, respektive tipů,
jsme dostali z Facebooku. Bylo to cca 41 tipů na hudební skupiny (nej-
víc rock-pop, dechovka, folk). E-mailem jsme dostali 4 odpovědi a „pa-
pírově“, tedy napsáno na lístečku a odevzdáno na IC, jsme odpovědi
neobdrželi. Kapely, které byly zmiňovány nejvíce jsou: Rybičky 48,
Divokej Bill, Harlej, Argema, Škwor, Tři sestry, Trautenberk, Jelen,
Babouci, Voxel, Kryštof, ale také něco pro děti – Štísko a Poupěnka.

První z těchto přání, respektive využití hudebního tipu, jsme už za-
čali plnit a předjednali jsme vystoupení kapely Argema na termín
8.7.2022. A tak se budeme těšit na společný hudební zážitek na začátku
prázdnin. Děkujeme všem, kteří na naši výzvu zareagovali a nechali se
„vtáhnout“ do tvorby kulturní nabídky.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady

Taneční soutěž Novohradská číše, 42. ročník
Taneční soutěž Novohradská číše byla plánována na termín 19.3. (asi jste zaznamenali v no-

vohradském stolním kalendáři). Po dvou letech pauzy jsme se rozhodli, že navážeme na tuto tra-
diční akci a přijali březnový termín, který byl schválený a domluvený s Českým svazem
tanečního sportu ČR. A začali jsme chystat. Jenže! Na termín 20.3., což by bylo den po naší Číši,
doplnil taneční svaz na startovní listinu novou soutěž, a to Mistrovství tance ČR. Předpokláda-
ným důsledkem toho, by byla pro nás téměř nulová účast tanečních párů té nejvyšší kategorie,
tedy taneční ligy, a naši Číši by to velmi poškodilo. Proto jsme se rozhodli přistoupit na náhradní
termín, kterým je 7. květen. K tomuto termínu nyní budeme směřovat přípravy a postupně infor-
movat. Děkujeme za pochopení všem, kteří netrpělivě již vyhlíželi plakáty, vstupenky atd. Po-
jďme to tedy „vydržet“ a těšit se na tanec v květnu a v Máji. K. Jarolímková, KIC N. Hrady

Možná bude i Blázinec
Divadelní představení

„Blázinec“
s Miroslavem Táborským

pátek 25.3.2022,
začátek představení

pravděpodobně od 19 hod.

Kinosál Český dům, N. Hrady

Hra Blázinec Jaroslava Gillara je napí-
navou groteskou o světe, ve kterém se vlá-
dy zmocní blázni jednoho psychiatrického
ústavu. Téma ovládnutí společnosti šílen-
cem je stále aktuální. Hra je inspirována
mimo jiné motivy E. A. Poea a vytváří nej-
různější crazy situace. Herecká osobnost M.
Táborského slibuje skvělý jevištní zážitek.

Předprodej vstupenek zahájíme od břez-
na. Kinosál bude nastaven na max. počet
míst v té době možný (snad odhadneme
či „pravidla pro kulturu“ budou přesná),
takže předprodejem budete mít místo za-
ručené. Pokud se představení neuskuteční
z „vyšší moci“, budeme peníze za vstupen-
ky vracet v plné výši.

Pořadatel akce KIC N. Hrady

Karneval
Plánovaný dětský karneval na termín 12.2. (asi jste zaznamenali v novohradském stolním

kalendáři) nyní rušíme a přesouváme na pozdější termín. Takže nerušíme tuto akci úplně, ale
zatím jenom přesouváme. Karnevalové veselí k dětství tak nějak patří, a proto zatím „nepá-
rejte“ kostýmy a nevyhazujte masky, budeme se chystat na náhradní karnevalovou sobotu.
Dáme včas ve známost. K. Jarolímková, KIC N. Hrady

Kapela Argema
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Výstavní plán
galerie Koželužna na rok 2022
¢ 5. – 30.3.

Výstava „Mozaiky Ireny Budweiserové“
aneb Do třetice všeho dobrého
Vernisáž v sobotu 5.3. od 14 hod.
Součástí vernisáže bude i Irenin minikoncert
ve výstavních prostorách.
středa, pátek–neděle / 10–16 h
individuální prohlídky možné po předchozí tel. domluvě

¢ 2.4. – 29.5.

Výstava „Obrazy Václava Benedikta“
Vernisáž v sobotu 2.4.
středa, pátek–neděle / 10–16 h
individuální prohlídky možné
po předchozí tel. domluvě

Doprovodný program:
Víkendový workshop olejomalby
pro neprofesionální malíře.
Ideálně pro toho, kdo již maluje,
ale zatím nevyzkoušel základy
techniky olejomalby.

Velikonoční program
pro děti a rodiče:
Malování „Vejce natvrdo“

¢ 4.6. – 31.7.

Výstava „Čas v umění/Umění v čase“
Skupinová česko-rakouská výstava profesionálních umělců

Vernisáž v sobotu 4.6. od 14 hod.
červen: středa, pátek–neděle / 10–16 h
červenec: úterý–neděle / 10–16 h

¢ 5. – 31.8.
Výstava obrazů výtvarné skupiny mladých
umělců z Litvy
úterý–neděle / 10–16 h
Doprovodný program: „Jiná výtvarka“, týdenní malování
s profesionálními malíři, pro děti a studenty

¢ 4.9. – 31.10.
Výstava fotografií „Pokroucený svět“,
Bohuslav Poles
středa, pátek–neděle / 10–16 h
individuální prohlídky možné po předchozí tel. domluvě

¢ 26.11. – 18.12.
Výstava „Umění darovat o Vánocích“
Umělecké a řemeslné předměty z regionu
Novohradsko-Doudlebska

Další informace k výstavám a doprovodným programům budeme
v průběhu roku doplňovat a upřesňovat.

Galerie Koželužna, Komenského 398, N. Hrady,
FB galerieKozeluzna, tel. 602 150 208

Výstava

Mozaiky
Ireny Budweiserové

5.–30.3.2022
Vernisáž se uskuteční v sobotu 5. 3. 2022 od 14 hodin.

Součástí vernisáže bude i minikoncert Ireny Budweiserové s ky-
taristou Jakubem Rackem. Uskuteční se ve výstavních prostorách a
bude několik možností k jeho poslechu, neboť hudba bude znít celou
galerií.

Mozaiky Ireny Budweiserové
jsou originální, barevná a nápadi-
tá dílka. Výtvarnou inspiraci čer-
pá zejména u původních obyvatel
Austrálie, Afriky, Ameriky, ale i
jinde, a to zejména v jejich symbo-
lech, barevnosti a energii.

Její pohled na tvorbu mozaiek
se ztotožňuje i se slovy Magdaleny
Kracík Štorkánové, která v publi-
kaci „Opus Musivum“ říká: „Mo-
zaika je cesta. Tesseru za tesserou
jako krok za krokem prochází sta-
letími a nese poslání o tom, že exis-
tuje něco vyššího, co přetrvává a
ve své vznešené velikosti zůstává
nepostižitelné a možná skryto. Mozaika je ztělesněním základního
životního principu, že celek je více než pouhý součet částí. Teprve
celek nese smysl, každého dílku je však třeba a žádný nesmí chybět.
Mozaika je duchovním dílem. Vzniká dlouho, roste a vyvíjí se v čase,
každý prvek je součástí, dotýkanou relikvií, která je stopou energie a
soustředění v něj vložených. Mozaika je však také krása a čistá ra-
dost z tvoření.“

Součástí vernisáže bude
i minikoncert Ireny Budwe-
iserové s kytaristou Jaku-
bem Rackem. Uskuteční se
ve výstavních prostorách
a bude několik možností
k jeho poslechu, neboť hud-
ba bude znít celou galerií.
Přijďte si načerpat kousek
umění pro radost.

Výstava bude otevřena: st, pá-ne/10-16 h/individuální prohlídky
po předchozí domluvě

Novohradská galerie Koželužna, Komenského ulice 398, N. Hrady,
tel. 602 150 208, FB galerieKozeluzna, www.kicnovehrady.cz
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Přednáška Olivera Chalina
při listopadové konferenci

V rámci konference Karel Bonaventura Buquoy a jeho doba před-
nesl úvodní přednášku pan profesor Olivier Chaline z pařížské Sor-
bonny. Tato přednáška ukázala nejen vztah pana profesora k tématu
přednášky a našemu regionu, ale též význam císařského generála
K. B. Buquoye a některé další zajímavé aspekty jeho působení jak ve
Francii a Španělském Nizozemí, tak v Čechách a rakouské monar-
chii. Jak již bylo uvedeno v hodnocení konference, je třeba připome-
nout i to, že pan profesor Chaline přednesl přednášku velmi pěknou
češtinou a byl bez problémů schopen v češtině odpovídat i na následné
dotazy účastníků sympozia.

Mgr. V.Hokr

Olivier Chaline:

Charles-Bonaventure
de Longueval, hrabě z Buquoy
Portrét jednoho generála ve službách
Habsburků na počátku 17. století

Vážený pane starosto, vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové,
obdržet pozvání na tuto konferenci pro mě bylo velkou ctí. Je pro mě

velkým potěšením, že jsem se k vám mohl vrátit. Při studiu Buquoyů
jsem totiž objevil jejich někdejší jihočeské panství a tento kraj jsem si
zamiloval. Některá pro vás známá jména se stala známými i pro mě:
Nové Hrady, Terčino údolí, Dobrá Voda... Obrázky těchto míst mám ve
své kanceláři na Sorbonně.

6. února 1620 daroval císař a český král Ferdinand II., který byl se-
sazen stavy, jež se vzbouřily proti Habsburkům, několik jihočeských
panství Karlu Bonaventurovi de Longueval, hraběti z Buquoy. Tato pan-
ství byla zkonfiskována protestantskému šlechtici, hraběti ze Švamber-
ka, který rebely podporoval. Jmenovala se Nové Hrady (Gratzen),
Rožmberk (Rosenberg), Libějovice (Libejowitz), Žumberk (Sonnberg),
Chvalkov a Cuknštejn (Zuckenstein).

Datum mluví zcela jasně: na rozdíl od toho, co se někdy říká, nebyl
tento dar odměnou za bitvu na Bílé hoře, která se odehrála o 9 měsíců a
2 dny později. Šlo o způsob, jakým císař mohl svému generálovi uhra-
dit peněžní částky, které mu sliboval už od léta 1618, a jakým si ho zá-
roveň připoutat ke svým službám.

Nebýt tohoto rozhodnutí Ferdinanda II., nemluvili bychom dnes ve-
čer o hraběti Buquoyovi v Nových Hradech. Skutečný historický vý-
znam této nečekané donace zkonfiskovaných panství lze však vidět až
s odstupem času.

Nové Hrady nebyly pro Buquoye neznámým místem: vstoupil tam
se svým vojskem 24. června 1619 večer. Městečko už bylo zpustošené,
ale hrad bylo nutné obléhat. Bitva se pak odehrála jinde, a poté už prav-
děpodobně neměl příležitost se vrátit.

Dar mohl zůstat bez účinku. Významu nabyl až po císařském vítěz-
ství na Bílé hoře. Avšak to samo o sobě nestačilo, protože Buquoy
10. července 1621 zemřel. Poprvé tak mohlo být vše ztraceno. Jeho
vdova, která žila v Bruselu, vyslala dva intendanty, aby tato vzdálená a
neznámá panství spravovali. Jejich řízení však vyvolávalo stížnosti.
Hraběnka riskovala ztrátu panství, obzvláště když tehdy dědicové pána
ze Švamberka napadli císařské rozhodnutí z února 1620, které bylo o tři
roky později stvrzeno. Hraběnka Buquoyová proto musela opustit špa-

nělské Nizozemí a sama přijet do Čech. Jsme tedy daleko od tradič-
ního pohledu na cizí válečné dravce, kteří toužili po českých zemích,
jak je prezentovali čeští historici od dob Tomáše Václava Bílka.
Tento výklad zde neplatí. Císařův dar narušil rodinný osud Buquoyů,
kteří by jistě více ocenili, kdyby jim byly útraty vynaložené pro Ferdi-
nanda II. navráceny jinak, aby nemuseli opustit známé prostředí.
Nic nepredisponovalo Buquoye k tomu, aby se stali pány v jižních
Čechách, ale přesto se jimi stali. Proč je to tak překvapivé? Jak to
bylo možné?

NIZOZEMSKÁ VÁLKA

Věrná rodina z hrabství Artois
První zmínka o Longuevalech pocházející z roku 1140 je zachycena

na listině ze severofrancouzského opatství v hrabství Artois. Příslušníci
tohoto rytířského rodu byli původně vazaly francouzského krále a bojo-
vali za něj během křížových výprav, za což si vysloužili svůj erb, a poté
během Stoleté války proti Angličanům. V 15. století však bylo hrabství
Artois začleněno do území burgundských vévodů. Tak přešla feudální
věrnost Longuevalů na burgundskou dynastii a po jejím vymření v roce
1477 na Habsburky, jejichž dědicové vlastnili hrabství až do roku 1659.
Pozemky rodu Longuevalů se nacházely na jihu Artois, sporném území
na hranici mezi španělskou a francouzskou monarchií. Longueval leží
mezi Albertem a Bapaume, Vaulx mezi Bapaume a Arrasem a panství
Buquoy, koupené v letech 1567 a 1580 mezi Albertem a Arrasem. Ve
druhé polovině 16. století se Longuevalové usadili v Arrasu, hlavním
městě Artois, kde vlastnili velkou a krásnou rezidenci, která je dodnes
k vidění na modelu z konce 17. století.

Rodina projevila loajalitu starší větvi rakouského rodu. To platí zej-
ména pro Maxmiliána (1537-1581), jehož křestní jméno samotné je již
známkou náklonnosti k Habsburkům. Oženil se s Markétou de Lille, po-
tomkem nemanželského syna posledního burgundského vévody Karla
Smělého. Když vypuklo nizozemské povstání proti Filipovi II., Max-
milián mu zůstal věrný. Španělský panovník byl pro něj především hra-
bětem z Artois. Tato loajalita však nebyla jen feudální a politická, ale
také náboženská, protože Maxmilián bojoval proti protestantským re-
belům. Byl vojákem, diplomatem a také předsedou finanční rady. Byl
jedním z mužů, kteří zachránili moc rakouského rodu nad jižním Nizo-
zemím a umožnili usmíření s Filipem II. v roce 1579. V roce 1580 mu
Filip II. udělil titul hraběte z Buquoy. Zemřel při obléhání Tournai
v roce 1581. Nezapomínejme na tuto otcovskou postavu, která nepo-
chybně zůstala příkladem pro nejstaršího syna.

Život ve válce
Karlu Bonaventurovi bylo deset let, když mu otec zemřel. On a jeho

mladší bratr Filip se dostali pod ochranu Alexandra Farnese, parm-
ského vévody, největšího vojevůdce své doby, ale také prozíravého
politika. Parmský vévoda velel flanderské armádě, obrovskému mezi-
národnímu vojsku, které Filip II. shromáždil, aby znovu dobyl vzbouře-
né provincie. Oba sirotci vyrůstali uprostřed tohoto kosmopolitního,
často hrdinského, někdy bídného světa. Byla to velmi početná armáda,
jejíž jádro tvořili španělští vojáci, slavné tercie, valonské pluky z loajál-
ních nizozemských provincií a žoldnéři z Itálie, Německa, Irska a dalších

pokračování na str. 19
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zemí. Oba chlapci pozorovali mnohojazyčné velení tohoto vojenského
Babylonu. Pokud byla jejich mateřským jazykem francouzština, učili
se kromě latiny ještě také španělštinu a pravděpodobně italštinu. Byli
svědky promyšleného znovudobývání Flander a Brabantska, které Far-
nese vedl až do roku 1590.

Nevíme přesně, jakými studii Karel Bonaventura prošel. Uvádí se,
že studoval na univerzitě v Douai. Absolvoval také výuku matematiky,
která byla nezbytným předpokladem pro dělostřelectvo i fortifikace.
Byl poslán ke dvoru Filipa II. a stal se královským komořím. Především
byl však v roce 1595 (možná již dříve) pověřen velením valonské jed-
notky. Jednalo se o skutečný začátek jeho vojenské kariéry. Měl velmi
blízko k francouzským exulantům, kteří odmítali uznat Jindřicha Na-
varrského za francouzského krále. Zasnoubil se s dcerou jednoho
z nich, ale nevěsta před svatbou bohužel zemřela. Mladý důstojník se
velmi brzy dostal do povědomí. Coby plukovník valonského pěšího
pluku v roce 1597 zachránil Arras před francouzským útokem.

Vévoda parmský zemřel v roce 1592. O čtyři roky později dorazil do
Nizozemska arcivévoda Albrecht a převzal velení flanderské armády.
Netrvalo dlouho a mladého důstojníka, který byl odvážný, statečný a
dokonce troufalý, si všiml. Vzal si ho poté pod svou ochranu.

Ochrana arcivévodů
V roce 1598 uzavřely Španělsko a Francie mír. Pro flanderskou ar-

mádu však pokračovala válka na severu proti vzbouřeným provinciím,
které se staly de facto nezávislým státem, tzv. Spojenými provinciemi.
Ve stejném roce došlo také k úmrtí krále Filipa II. Než zemřel, plánoval
na jihu Nizozemí, které se zhruba rovnalo dnešní Belgii, Lucembursku
a části severní Francie, zavést zvláštní politický režim. Vládu nad těmi-
to kraji, které mu zůstaly nebo se mu znovu staly věrnými, svěřil své
nejstarší dceři, infantce Isabele, která se provdala za svého bratrance
arcivévodu Albrechta. Pár se usadil v Bruselu, který se stal jedním ze
dvorů habsburské galaxie. Jejich vláda byla autonomní, ale vojenské
záležitosti závisely na Madridu. Tak začalo období známé jako arcivé-
vodské. V Nizozemí existovala naděje na potomstvo a na založení další
větve habsburského rodu, stejně jako tomu bylo ve Štýrském Hradci a
Innsbrucku. Pro šlechtické rody španělského Nizozemí představovala
přítomnost na bruselském dvoře mimořádnou příležitost k získání úze-
mí, přízně a poct.

Buquoye si velmi vážili španělští generálové a diplomaté, v nichž
vzbuzoval velkou důvěru: „dobře vychází s naším národem,“ napsal je-
den z nich, don Baltasar de Zúñiga, který v roce 1618 zastával vysokou
politickou funkci v Madridu. Na počátku 17. století se Buquoy aktivně
účastnil vojenských tažení. Velmi si ho oblíbil i nový hlavní velitel
flanderské armády, vojenský podnikatel z Janova, Ambrogio Spinola.
Vyznamenal se zejména během dlouhého a obtížného obléhání Osten-
de, přístavu na vlámském pobřeží (1601–1604). Jeho bratr Philippe byl
během něj zabit. Charles-Bonaventure nechal v písečných přesypech
vybudovat hráze a opevnění, které znemožnily přísun zboží po moři a
usnadnily kapitulaci města. V roce 1603 byl jmenován generálem dělo-
střelectva. Bylo mu 32 let. Jeho příkazy měly stále větší váhu. Na rytině
je zobrazen se Spinolou, jehož pravou rukou se stal během tažení v le-
tech 1605 a 1606 v údolí Rýna a Mže.

Buquoy byl nyní slavný. Měl důvěru Španělů a ochranu arcivévod-
ského páru Albrechta a Isabely, a proto se jeho obzory navzdory všem
očekáváním rozšířily i do střední Evropy.

STŘEDNÍ EVROPA SE OBJEVUJE

Habsburští bratři: Rudolf, Matyáš a Albert
V prvních letech 17. století byla budoucnost rakouského rodu poně-

kud nejistá, zejména pro císařskou větev. Ze čtyř přeživších synů Max-
miliána I. a jeho španělské sestřenice Marie neměl žádné potomky.
Císař Rudolf, sídlící na Pražském hradě, zůstal svobodný. Matyáš se
oženil s Annou Tyrolskou, ale neměl žádné děti, stejně jako Albrecht.
Po potratu už infantka Isabela nikdy neotěhotněla. Jejich bratr Maxmi-
lián byl velmistrem řádu německých rytířů. Tato situace budila obavy,
protože byla politicky destabilizující.

Od roku 1606 a po neúspěchu Rudolfovy války proti Turkům se Ma-
tyáš stal svorníkem všech, kteří byli rozladěni politikou jeho staršího
bratra. Díky bratrskému sporu v domě habsburském, tzv. Bruderzwistu,
jednomu z mála napjatých období v rámci rodu, byly nejprve uherským
stavům roku 1606, a poté i českým stavům skrze Rudolfův majestát
roku 1609 uznány stále větší politické a náboženské svobody. V Če-
chách se jednalo o oficiální souhlas s existencí české církve, která byla
údajně utrakvistická, ale ve skutečnosti protestantská. Od roku 1606
byla Rudolfova moc značně oslabena. V roce 1611 přišel o českou ko-
runu a sotva si udržel císařskou, následujícího roku zemřel. Matyáš,
který byl zvolen českým králem a poté císařem, se nyní dostal do sporu
se svými bývalými spojenci a poměr sil byl v jeho neprospěch. Co se
mělo stát po jeho smrti?

Tyto otázky se netýkaly pouze Prahy a Vídně. V Madridu se jimi za-
býval král Filip III., hlava starší větve, a v Bruselu arcivévoda Albrecht.
V té době bylo dědictví rakouského rodu, území i koruny, považováno
za společné dědictví arcivévodů. Žádné rozhodnutí týkající se habsbur-
ské monarchie proto nemohlo být přijato bez konzultace s Albrechtem,
který pozorně sledoval, co se děje s jeho bratry. Proto se hrabě Buquoy
jednoho dne vydal k císařskému dvoru.

Diplomatické mise
Buquoy byl u arcivévodova dvora velmi oblíbený. Dohromady tu

pobývali Španělé, vojáci, úředníci a duchovní, nizozemští šlechtici a
Italové, například janovský generál-kapitán Ambrogio Spinola. Buqu-
oy se mohl spolehnout na svou matku, která byla dvorní dámou infant-
ky Isabely, a sám se v roce 1605 stal arcivévodovým komorníkem.
V roce 1606 se mladý generál oženil u bruselského dvora se ženou pů-
vodem z Milána, Maddalenou de Biglia, dvorní dámou infantky, jejíž
strýc byl plukovníkem ve flanderské armádě. Jejich manželská smlou-
va ukazuje, jak dobře byli manželé začleněni mezi církevní, politické a
vojenské elity španělského Nizozemí. S touto milánskou hraběnkou,
která byla spřízněna s bývalým vladnoucím rodem Visconti, se záro-
veň obzory Longuevalů, hrabat z Buquoy, rozšířily. Milánem a Bruse-
lem procházely oba konce tzv. flanderské neboli španělské cesty,
která umožňovala vojákům španělského krále cestovat z Itálie do Ni-
zozemska.

Nečekaně se však jejich obzor rozšířil mimo Španělsko - do monar-
chie ovládané druhou větví Habsburků. V roce 1611 Spinola a Buquoy
zastupovali Albrechta v Praze při Matyášově korunovaci. Buquoy se
tak poprvé vydal do Čech. A nebyla to jediná cesta. Matyáš, vědom si
své politické slabosti, se obrátil na svého bratra Albrechta a Filipa III.
s žádostí o finanční a vojenskou podporu. V roce 1614, kdy se uvažova-
lo o císařově vojenském zásahu v Sedmihradsku, křesťanském knížec-
tví sultánova vazala, svolal Matyáš do Českých Budějovic český sněm.
Účastnil se ho i zástupce jeho bratra Albrechta, hrabě Buquoy, který
zde byl oslavován jezuity a katolickým lidem. Jeho úspěchy v bojích
proti Nizozemcům byly dobře známé. Nevědomky se v Praze a poté
v Českých Budějovicích setkal s několika svými budoucími protivníky.
Matyášovi se nepodařilo získat peníze pro své vojsko ani v Českých
Budějovicích, ani o něco později v Linci. Buquoy se však na meziná-
rodní scéně představil jako arcivévodův nejdůvěryhodnější muž. Maty-
áš stále více toužil přijmout ho do svých služeb. Od roku 1609 zavládlo
mezi španělským králem a Nizozemci příměří a Buquoy byl k dispozi-
ci. Matyáš si valonského generála, s nímž se setkal při své korunovaci
v Praze, velmi vážil, a proto začal v roce 1613 jednat s Albrechtem.
K novému angažmá však bylo zapotřebí souhlasu Filipa III., Albrechta
a také Buquoye.

Generál císařské armády
V září 1614 Matyáš Buquoye jmenoval polním maršálem a velite-

lem svých vojsk. Prozatím vše zůstávalo v teoretické rovině. Armádu
na tažení do Sedmihradska císař nemohl shromáždit bez peněz. Toto
jmenování však ukazovalo na sblížení obou bratrů, Matyáše a Albrech-
ta. Ti se v roce 1614 oficiálně vzdali všech nároků na rakouské habs-
burské dědictví ve prospěch svého synovce, arcivévody Ferdinanda
Štýrského. Poté, co ho Albrecht ujistil, že mu bude ponecháno velení

pokračování na str. 20

(pokračování ze str. 18)
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flanderského dělostřelectva i příjem z něho plynoucí, Buquoy s novým
postem souhlasil.

U bruselského dvora se Buquoy stal významnou osobností. V roce
1612 mu Filip III. udělil Řád zlatého rouna. V roce 1615 ho arcivévod-
ský pár jmenoval guvernérem provincie Hainaut. Tehdy nechal na břehu
řeky Sambre na pozemcích, které zdědila jeho žena, postavit zámek Far-
ciennes. Následujícího roku byl Buquoy Albrechtem vyslán na diploma-
tickou misi do Madridu k Filipovi III. Byl zahrnován přízní Isabely i
Albrechta. Buquoy jim umožnil v Madridu demonstrovat, že s loajalitou
nizozemských poddaných je možné počítat. V Bruselu byl generál jed-
ním z mála členů nizozemské vládní rady, kteří nebyli Španělé.

Zdálo se, že rodina Buquoyů je na nejlepší cestě dostat se mezi poli-
tickou a společenskou elitu Nizozemska. Od narození syna Karla Al-
berta v roce 1607 to vypadalo, že budoucnost ve službách rakouského
rodu, zejména jeho starší větve, je zajištěna. Císařským jmenováním
v roce 1614 se však Karel Bonaventura stal služebníkem obou větví
Habsburků. Když po pražské defenestraci vypukla v Čechách válka,
obrátili se na něj císař Matyáš a král Ferdinand. V červnu Matyáš chtěl,
aby se k němu Buquoy připojil a převzal velení císařské armády. O fi-
nančních podmínkách se ještě muselo jednat, protože Buquoy požado-
val hodně. Nakonec v srpnu 1618 narychlo odjel do Čech. Cestoval
inkognito v doprovodu jen několika pánů.

(konec 1. části přednášky, v březnovém NZ uveřejníme 2. část)

Smutná zpráva ze severu Francie
Ve středu 19. ledna 2022 zemřel ve věku nedožitých 75 let (narozen

7. února 1947) náš kamarád Christian Desongnis, který byl u zrodu
naší spolupráce s francouzskou obcí Vaulx-Vraucourt a místním spol-
kem Association cartophile et historique de Vaulx-Vraucourt et ses
environs.

Osobně jsem se s Christianem seznámil před sedmnácti lety,
když jsem vyrazil více objevovat místa spojená s působením rodu
Longueval-Buquoy. Longueval a Buquoy jsem navštívil s rodinou již
v roce 1999, horší to bylo s Vaux, kde měl být historicky zámek a hrob-
ka části rodu. Toto místo jsme při první cestě nenašli…

Při druhé cestě nás v Bapaume místní farář nasměroval do Vaulx,
kde jsme na místním kostele objevili buquoyský erb. Místo tedy bylo
správné. Kostel byl však zavřený, tak jsem se v blízkém bistru ptal, zda
se nějak nedá dostat dovnitř. Paní servírka mne krátce „vyslechla“, co
je důvodem naší návštěvy, a poté kamsi zavolala. Za chvilku přijel na
kole právě Christian.

Ukázal nám kostel, pozůstatky hrobky a pozval nás k sobě domů,
kde jsme si povídali o rodu Buquoyů. On nám popisoval místa na seve-
ru Francie, já jsem mu vyprávěl o působení rodu v Nových Hradech, na
jihu Čech i na severu. Pak zase povídal on a říkal, že ví o působení Bu-
quoyů ve střední Evropě v městě Gratzen. Jaké bylo jeho překvapení,
že Gratzen jsou Nové Hrady…

Christian byl tehdy předsedou místního spolku, který se věnuje
historii, kartografii a kultuře. Navrhl, že by jako spolek mohli přijet
obhlédnout místa působení Buquoyů, a zároveň nabídl pomoc při or-
ganizování podobného výletu pro zájemce z Čech.

Po mém zvolení starostou města se naše kontakty zintenzivnily a
výsledkem bylo oficiální pozvání místního starosty Ch. Hémara. Přes-
tože to je už několik let, jsou vzpomínky tehdejších účastníků na tuto
cestu velmi živé. Návštěva zajímavých míst, vystoupení Podhoranky,
popíjení šampaňského, hraní hry javelot a spousta jiných zážitků. Uká-
zalo se, že ani jazyková bariéra při zpěvu a po
pár lahvích bublinek nebude problém…

Hlavním organizátorem na francouzské
straně byl právě Christian Desongnis. Úspěch
této akce by nebyl možný bez jím zajištěné
pečlivé přípravy, mnoha hodin času a víry
v budoucí spolupráci. Přesto zůstal v pozadí a
měl radost, že se vše podařilo.

Byli jsme proto velmi rádi, že nám naši
přátelé naši návštěvu oplatili a že k nám jezdili
i později. Nezapomenutelným zůstane spo-
lečný večer na novohradském zámku, kde
jsme tančili a zpívali. Stejně tak koncert
v Buquoyském paláci v Praze, kde nás při-
vítal francouzský velvyslanec. Určitě nikdy

nezapomeneme na překvapení v po-
době společného oběda, když jsme
se vraceli v roce 2012 z konference
v Newcastlu. Christian řekl, že máme
zajet k němu na oběd, nakonec nás
ale zavedl do místního spolkového
sálu, kde nás čekalo asi 40 dalších
kamarádů z historického spolku.
A tak se původně hodinová zastávka
protáhla na několik hodin…

Osobně jsem se s Christianem a jeho manželkou Josiane setkával i
mimo oficiální akce. Často jsme si též volali a psali. Pokud objevil něco
nového k historii Buquoyů, vždy mi o tom referoval. Stejně tak i místní
historiky se zájmem o starší dějiny rodu posílal do Čech, aby se sezná-
mili s naším městem a třeba i Rožmberkem nad Vltavou, kde je stará
rodová galerie.

V posledních letech byl Christian velmi nemocný a odstěhoval se do
města Lens. Přesto ještě během podzimu na dálku sledoval přípravy a
průběh sympozia o Karlu Bonaventurovi Buquoyovi a jeho době, které
jsme v N. Hradech pořádali. Informace o jeho zdárném průběhu a plány
do roku 2022 při našem posledním hovoru na začátku ledna zůstanou
tím posledním, co jsme si stihli sdělit…

Věřím, že Christianovým odchodem naše spolupráce s kamarády na
severu Francie neskončí a že to bude to nejlepší poděkování Christiano-
vi za jeho nadšení a aktivitu v našich setkáních a společných akcích. Za
nás za všechny bych mu chtěl ze srdce poděkovat za jeho upřímné přá-
telství, nadšení a vše dobré, co pro rozvoj vztahů mezi našimi městy
a konkrétními lidmi vykonal. I náš jihočeský region a celá Česká
republika jeho odchodem ztratila nadšeného propagátora a přítele.

Čest Tvé památce, kamaráde!
Mgr. Vladimír Hokr

(pokračování ze str. 19)
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Informace
z městské knihovny

− Ve čtvrtek 13. ledna mohli zájemci nav-
štívit naši „Hodinku s kronikářkou“ Ing.
Jitkou Šáchovou na téma „Město se
mění“, tentokrát spojenou s promítáním
videí pořízených panem Pavlem Šebe-
lou pár desetiletí zpátky časem.

− Na další promítání se sejdeme opět v čítárně knihovny 17. února
v 17 hodin.

D. Císařová, knihovnice

ÚNOROVÁ VÝROČÍ 2022
¡ 1. 2. 1342 král Jan Lucemburský založil

na dnešním Smíchově kartuziánský klášter 680

¡ 3. 2. 1997 zemř. Bohumil Hrabal, spisovatel
(nar. 28. 3. 1914) 25

¡ 3. 2. 1677 nar. Jan Blažej Santini Aichel, architekt
(zemř. 7. 12. 1723) 345

¡ 4. 2. 1860 nar. Božena Němcová, česká spisovatelka
a zakladatelka moderní české prózy (zemř. 21. 1. 1862) 202

¡ 7. 2. 1862 zemř. František Škroup, hudební skladatel a dirigent
(nar. 3. 6. 1801) 160

¡ 7. 2. 1922 nar. Jan Skácel, spisovatel, básník a publicista
(zemř. 7. 11. 1989) 100

¡ 10. 2. 1962 zemř. Max Švabinský, malíř a grafik
(nar. 17. 9. 1873) 60

¡ 11. 2. 1912 nar. Rudolf Firkušný, klavírní virtuos
(zemř. 19. 7. 1994) 110

¡ 11. 2. 1922 nar. Jaromír Pleskot, divadelní a filmový režisér,
herec a překladatel (zemř. 6. 8. 2009) 100

¡ 16. 2. 1862 Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner
založili Tělocvičnou jednotu pražskou, první českou
tělovýchovnou organizaci, která se později přejmenovala
na Sokol pražský 160

¡ 21. 2. 1902 zemř. Emil Holub, lékař a cestovatel
(nar. 7. 10. 1847) 120

¡ 23. 2. 1882 nar. Ladislav Vycpálek, skladatel
(zemř. 9.  1. 1969) 140

¡ 24. 2. 1912 nar. Jiří Trnka, malíř, sochař a loutkář
(zemř. 30. 12. 1969) 110

¡ 25. 2. 1877 nar. Karel Toman (vlastním jménem Antonín
Bernášek), básník (zemř. 12. 6. 1946) 145

¡ 28. 2. 1782 nar. Josef Božek, český mechanik, hodinář, vynálezce
parního automobilu a konstruktér první parní lodě na Vltavě
(zemř.  21. 10. 1835) 240

Okénko do knihovny
Milý Bene / Halina Pawlowská
Milý Bene... tak začínají všechny příběhy, pocity a vzpomínky, které si autorka vyměňuje
s bratrem své první lásky. Z očí do očí by si toho určitě tolik neřekli, ale dopisy unesou intim-
ní tajemství, trapasy, kritiku a také v nich lze vyjádřit touhy a naděje, že i když člověk stárne,
nic se neděje!

Pomalu hořící oheň / Paula Hawkins
Propletený kriminální thriller z pera britské autorky s (nejen) třemi hlavními ženskými hrdin-
kami, které samy skrývají mnohá tajemství.

Zapomenuté příběhy 5. / Marian Kechlibar
Páté pokračování série Zapomenutých příběhů, návrat k tradičnímu formátu volného řetězce
dvanácti kapitol na různá témata. Dozvíte se například o tom, jak Amerika k Aljašce přišla –
a proč to tehdy ani nevypadalo jako lukrativní investice, o příliš bílé rýži, která ohrozila budo-
vání japonského impéria, o „jízdě na vysokém koni“ nad kazašskou stepí, která skončila ne-
slavným sestřelením a diplomatickým konfliktem, o chobotnici obchodu se zmrzlou vodou,
o infekční štafetě, která znamenala začátek konce pravých neštovic v Latinské Americe, o za-
pomenutých banánech, které jedli naši pradědečci, o vzpouře osmi inženýrů, která položila
základy dnešnímu Křemíkovému údolí.

Propast smrti  / Robert Bryndza
Třetí případ Kate Marshallové.

Šumavští převaděči / Pavel Moc
Práce seznamuje s osudy proslulých i méně známých šumavských převaděčů v období čtyři-
cátých a padesátých let minulého století. V knize sice vystupují též věhlasní a slavní převadě-
či jako Josef Hasil či Kilian Nowotny, hlavními postavami knihy jsou však jiné osoby -
příslušníci převaděčské skupiny, která se utvořila krátce po únorových událostech roku 1948
v malé osadě Milešice v blízkosti vrcholu hory Bobík.

Městská knihovna v Nových Hradech

vás zve na

Hodinku s kronikářkou
spojenou s promítáním

ve čtvrtek 17. února v 17 hodin v čítárně knihovny

Únor
Jaký bude únor asi?
Bude jako od Lady?
Hodně sněhu, brusle, sáňky,
dětský smích a radovánky.

Koulovačky, sněhuláci,
pojem o čase se snadno ztrácí.
K tomu ještě lyže, běžky,
nechce se jít domů pěšky.

Jestli bude únor bílý,
pole budou plná síly.
Ale jestli vodu spustí,
měsíc březen, ji ledem zhustí.

Je-li na Hromnice jasná noc,
mrazů bude ještě moc.
A na svatého Blažeje
sluníčko ještě nehřeje.

Únor, to je krátký měsíc,
má jen dvacet osm dní.
Proto jednou za čtyři roky,
přichází rok přestupný.

Eliška Búdová
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VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO DĚTI
Výtvarka je pravidelný tvořivý kroužek pro školní děti, kde je stále

otevřená možnost buď přijít, či nikoliv. To v praxi znamená, že děti
mohou každou středu dorazit na výtvarku bez přihlašování a placení
předem. Chodí k nám děti se zájmem o výtvarné tvoření, kterým vy-
hovuje skupinová práce nebo mají nápady na individuální projekty.
Výtvarka probíhá pod vedením Lucie Sovové a to každou středu od
15.00 do 16.30 hodin, stačí si sebou vzít přezůvky, vhodné oblečení na
výtvarnou práci a 30 Kč (platí se jednorázově).

SOBOTNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY
Po poradách s rodiči a návštěvníky KC jsme se rozhodli dát tvoři-

vým aktivitám větší a klidnější čas, než je formát hodinového kroužku
v průběhu už tak náročného pracovního a školního týdne. A proto se
každou poslední sobotu v měsíci otevírá prostor na sobotní tvořivé díl-
ny. Je to příležitost potkat se s jinými tvořivě zaměřenými rodinami
anebo si užít čas se svými dětmi. Každá sobotní tvořivá dílna má své
téma, kdy bude vše dopředu vymyšleno a připraveno. Vy si můžete při-
jít jen užívat blízkosti a vzájemnosti v tvořivé atmosféře. Náplní sobot-
ních tvořivých dílen jsou různorodé výtvarné aktivity, které zvládne
většina dětí samostatně a případně ty menší s dopomocí rodičů nebo
prarodičů.

Cena dílny se pohybuje v rozmezí od 30 do 150 Kč, dle druhu a
množství použitého materiálu.

Aktuální informace o tvořivých dílnách budou vždy zveřejněné na
Fb stránkách Komunitko Nové Hrady.

ODPOLEDNÍ KLUBÍK
Je pravidelný otevřený prostor k potkávání, hraní a povídání. Klubík

je určen nejen pro děti velké a malé, ale i pro seniory anebo rodiče čeka-
jící na děti v keramickém kroužku. Je zde příležitost poznat lidi, které
v rámci stejnorodých věkových skupin na jiné aktivitě možná nepotkáte.

K dispozici je malá herna s možností udělat si kávu nebo čaj, zahrát
si deskové hry či na klavír anebo si postavit hrad z kostek.

Odpolední klubík je otevřen každý čtvrtek od 14.00 do 16.00 hod.
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VOZÍME DO RODIN NADĚJI –
SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

Někdy se miminko narodí dříve, než rodiče čekali, nebo má závažné
zdravotní obtíže. Vždy je však naděje na zlepšení. V prvních měsících
života se dítě učí poznávat svět a jeho hlavním pomocníkem je zrak. Víte,
že po narození se dítě učí vidět, stejně jako se učí chodit? Pokud nemá
dítě dostatek zrakových podnětů a zkušeností, pak nezíská potřebné in-
formace o okolním světě, nemůže se učit nápodobou, netvoří si zrakové
představy a je omezeno v sociálním kontaktu.

Poradkyně ze Společnosti pro ranou péči mu v tom umí pomoci.
Vyjíždějí za rodinami po celém Jihočeském kraji a na Vysočinu. Pomá-
hají rodičům zvládnout náročnou situace po narození dítěte s těžkým
zrakovým postižením nebo v případě, že se miminko narodí předčasně.
Učí je, jak s dítětem komunikovat, jak je rozví-
jet, zapůjčí speciální pomůcky a hračky, pos-
kytnou důležité informace a kontakty.

Více se můžete dozvědět a doptat při osob-
ním setkání v pátek 11. 2. od 16.00 hod. v Ko-
munitní centrum Nové Hrady. Přijďte se podí-
vat na ukázku speciálních pomůcek a hraček
vhodných pro nejmenší děti.

Nezůstávejte na své starosti sami, kontak-
tujte nás včas. Raná péče je prevence.

Společnost pro ranou péči, Čechova 164/1,
České Budějovice 370 01, tel.: 777 234 032,
www.ranapece.cz/cb/

Re-use buňka
u sběrného dvora

Od neděle 6. 2. 2022 bude každou neděli od 14-16 hodin otevře-
ná před vjezdem do sběrného dvora stavební buňka, kam bude
možné odevzdat použité, ale ještě plně funkční zařízení a vybavení
domácnosti.

Dobrovolníci z Komunitního centra se postarají o rozdělení, evidenci
a další distribuci těchto darů dále do organizací nebo přímo do rodin.

Po předchozí domluvě bude možné přijít si do buňky takové vy-
bavení i vybrat a odvézt.

Kontakt pro informace a organizaci: Lucie Sovová (Komunitní
centrum), tel: 774 766 676, email: kcnovehrady@gmail.com

Součástí projektu: Pořízení kompostérů pro domácí kompostování, kontejnery
na textil a Re-use centra, registrační č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008423
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ARCHA pomáhá
Žijí mezi námi - paní, která se stará o svého

manžela. Pán se těžko pohybuje, zůstává na
lůžku a většina denních činností probíhá tam.
Vlastní děti nemají. Paní s péčí pomáhá její sy-
novec a neteř. Střídají se, jak mohou. Jednou
týdně strýce společně vykoupou, denně tetě
pomáhají alespoň na krátkou dobu vysadit
strýce na vozík. Oba dva jsou zaměstnaní, pe-
čují o své děti. Oba se potýkají s nedostatkem
času. Když mi svou situaci popisovali, pře-
mýšlela jsem, jak jim pomoci. Pečovatelská
služba může část jejich povinností zastoupit.
Samozřejmě pomůže s ranní hygienou, kou-
páním i přesunem na vozík. Paní si při střídání
péče může fyzicky i psychicky odpočinout.

Synovec i neteř by takovou podporu uvíta-
li, ale oba poznamenali, že s tetou již o této va-
riantě hovořili, ta si ale pomoc „zvenčí“ neumí představit. „Co by tomu
řekli lidé. Vždyť my to zvládáme. Tak počkáme, až přijedete z práce.
Děda to musí nějak vydržet.“

Paní cizí pomoc zatím odmítá, i když je pro ni péče velmi náročná a jakoby nevidí zátěž, která
stojí i na nejbližší rodině. Jde o velmi citlivou situaci, ze které je nelehké vyjít, aniž bychom si
vyčítali selhání. Hodně lidí má stále pocit, že musí zvládnout vše. Nejlépe sami. Pokud tomu tak
není, rezignují na některé potřeby opečovávaného a sleví z toho, co společně s ním podnikají.
Blízký se méně často koupe. Nepřevléká se z nočního prádla. Nebere se ven z bytu (když není,
kdo by jej přes den přesunul na vozík, všichni z rodiny mají čas až v podvečer a to už je na pro-
cházku pozdě).

A to je velká škoda. Spolupráce s pečovatelskou službou je přitom velmi jednoduchá a může
mnohé vyřešit. Vyčerpání blízkých, ponorkovou atmosféru v domácnosti a jiné. Pečovatelky
mohou přicházet nepravidelně jen tehdy, když nikdo z rodiny nemůže anebo pravidelně dle pře-
dem domluvených návštěv. Mohou poradit s ošetřovatelskými úkony. Přinést nákup anebo po-
skládat prádlo – pomůže-li to v dané situaci.

Jednoduše – nebojte se o podporu požádat, nejde o selhání, jde spíš o výhru. Nejen, že si tro-
chu ulevíte (nebo vašim blízkým), ale uděláte dobře svému opečovávanému. Za vyzkoušení nic
nedáte! Bližší informace vám rádi poskytneme každé úterý v dopoledních hodinách v poradně
v Komunitním centru Nové Hrady. Schůzku je lépe domluvit na telefon 774 916 404 anebo na
email velelenice@archaborovany.cz. Ozvěte se, budeme rádi.

T. Umlaufová, pečovatelská služba Archa

VLNOBITÍ
Zdena Šáchová

Znám čas čekání.
Nekonečný jak provázky úporných dešťů
monotónní odkapávání bolavých hodin.
Čas čekání
s nímž splývám v rozechvění,
než znovu spatřím spásný břeh
své země blaženství.

Pak skloním tvář
a pohladím květ i kámen
a dlaně nastavím blahodárnému dešti.
Pak srdce otevřu dokořán
poryvům proudících větrů
a zkamením štěstím.
Pro chvíle šťastných dotyků
a zjihlých očí.

Znám čas radosti.
Horkého dechu v šumění zpěněné krve
bijících divokých vln.
Jen zvolna se zklidňujících
v hojivém objetí štěstí.

A miluji k bezdeší
následnou proměnu tvých očí.
když otevřen jak čerstvá rána
vedeš mě úskalím hlubin.
A dál
vyčerpáni něhou
vstupujeme
v sebe.

Z novohradské farní vsi
Rychnov u Nových Hradů do Kamenné,

Konratic a Kondrače
Josef Šupler

Arthouse Hejtmánek, Praha 2021

Publikace věnovaná čtyřem novohradským vesni-
cím s hlavním zacílením na Rychnov u Nových Hradů
je bohatým zdrojem mnoha informací z oblasti histo-
rie, zemědělství, školství, kultury a kulturní historie.
Autor Josef Šupler čerpal z dobových map, kronik, pe-
riodik, církevních pramenů a archivů. Velmi cennou
součástí knihy jsou zaznamenaná osobní ústní vyprá-
vění pamětníků, vzpomínky, domovské zápisy a pa-
měti. Inspirující je rovněž kapitola o školách a vývoji
školství v podhorském kraji nebo zmínka o starých
cestách, které těmito obcemi vedly. Díky knize má
běžný čtenář zprostředkován písemný i obrazový ma-
teriál, který by jinak ležel ukryt pouze v kronikách či soukromých archivech. Výtěžek z knihy
bude použit dle slov autora na opravu kostela sv. Jiljí v Rychnově u Nových Hradů. Knihu si
můžete zakoupit na Informačním centru v Nových Hradech za 590 Kč.

Veronika Veberová, IC N. Hrady

Novohradské muzeum připravuje

Muzejní
přednášky

na březen 2022

¢ „Terezie Buquoyová“
Čtvrtek 10.3. 2022
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

¢ „Krajinářský park
Tereziino údolí a jeho
šlechtičtí budovatelé"
Pátek 11.3.2022
PhDr. Martin Krummholz Ph.D

¢ Školství a církev na panství
Buquoyů
Čtvrtek 24.3.2022
doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.

Více informací k přednáškám zveřejníme
v příštím NZ. Plánované místo konání
přednášek je v sále Kulturně-spolkového
domu, Česká ulice 74, N.Hrady
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Odbor Kulturní a informační centrum Nové Hrady

HLEDÁ na letní turistickou sezonu BRIGÁDNÍKY
do muzejních expozic: Skanzen železné opony, Novohradské muzeum,

Čertovské muzejíčko, Buquoyská hrobka
Mimo července a srpna budeme obsazovat i víkendy v období květen-červen, září-říjen.
Průvodcovské služby v expozicích jsou vhodné pro středoškoláky i vysokoškoláky, seniory, osoby na

rodičovské dovolené. Pracovní poměr brigádníka – zaměstnance je na DPP. Finanční ohodnocení upřesní-
me při osobním setkání.

Předpoklady a požadavky pro průvodcovskou činnost v expozicích: schopnost naučit se a předávat
informace a průvodcovské texty, základní znalost místní historie, dobré komunikační schopnosti s lid-
mi a příjemné vystupování, základní znalost NJ jazyka výhodou.

Přihlášky lze zasílat průběžně, ideálně však do konce března, abychom stihli přípravu průvodcovských
dovedností a naplánovali kalendář služeb. Další informace a přihlášky na kontaktu: K. Jarolímková,
Kulturně-spolkový dům, ul. Česká 74, N. Hrady, kic@novehrady.cz, tel.: 602 150 208.
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Návštěvnost Nových Hradů v roce 2021
Hned na úvod musím připustit, že titulek je trochu zavádějící, pro-

tože není prakticky možné přesně spočítat lidi, kteří v roce 2021 nav-
štívili naše město v rámci kratšího či delšího turistického pobytu.
Určitý obrázek o oblíbenosti našeho města u turistů si však lze udělat
na základě toho, jak byly navštěvovány významné turistické cíle ve
městě. Konkrétně se jedná o Státní hrad, Novohradské muzeum,
Skanzen železné opony, Buquoyskou hrobku, Novohradskou galerii
Koželužna, Terčino údolí a neměli bychom zapomenout ani na Infor-
mační centrum.

V tabulce (níže) jsme shromáždili data ze všech těchto míst, která
jsme seřadili sestupně podle počtu osob. K uvedeným výsledkům je tře-
ba uvést jeden společný fakt, který významně ovlivnil návštěvnost ne-
jen v Nových Hradech, ale v podstatě ve všech českých, moravských a
slezských městech. Epidemie Covid-19 a související vládní opatření
omezily či zcela znemožnily návštěvy turistických cílů. V našem přípa-
dě bylo výjimkou Terčino údolí, které je ale otevřeným parkem, v kte-
rém je umožněn volný pohyb osob.

Informační centrum také bylo otevřeno po celý rok, ale v době
restriktivních vládních opatření fungovalo pro občany Nových
Hradů. Čísla uvedená u „íčka“ jsou tedy zkreslena, protože ne

každý jeho návštěvník je turista. Nicméně čidlo, které je u vchodu
do informačního centra nainstalováno, pochopitelně neumí rozli-
šovat kdo do něj vstupuje.

V roce 2021 se vedení města rozhodlo podpořit ubytovatele, kteří se
zapojili do marketingové kampaně Jihočeské centrály cestovního ru-
chu. Podmínkou zapojení totiž bylo poskytnutí finančního či věcného
bonusu pro lidi, kteří si rezervovali ubytování na dvě a více nocí. Vede-
ní města přišlo s nabídkou, že ubytovatelům, kteří se do této kampaně
zapojí, poskytne volné vstupenky do Novohradského muzea, Skanzenu
železné opony a Buquoyské hrobky. Tuto nabídku využilo celkem 5 uby-
tovatelů z Nových Hradů, což jim umožnilo poskytnout svým hostům
volné vstupenky do výše zmíněných zařízení. Tato aktivita pomohla ne-
jen zapojeným ubytovatelům, ale současně pomohla zvýšit návštěvnost
zmíněných třech zařízení, především pak hrobky a skanzenu.

Nyní jsme v začátku roku 2022. Covid-19 stále ještě zlobí, ale dou-
fejme, že turisté na naše město nezanevřou a že návštěvnost všech výše
uvedených míst bude oproti roku 2021 vyšší. Město ve spolupráci
s destinační společností proto nyní připravuje nějaké novinky, které by
měly obohatit stávající nabídku a následně bude efektivně tuto nabídku
propagovat. Michal Jarolímek

Město Nové Hrady pořádá exkurzi do dolnorakouských míst spojených s hraběcí rodinou Buquoyů
a s významnými událostmi česko-rakouské historie

Po stopách spoleèné historie
Termín: neděle 27.3.2022

Odjezd: 7.00 hodin – náměstí Republiky – od hotelu Rezidence, Návrat: cca 21.00 hodin

Navštěvnost významných turistických cílů

Návštěvnické místo Počet osob Provoz v roce 2021

Terčino údolí 52 240 a z toho 6 838 cyklistů Celoroční bez omezení vstupu

Informační centrum 19 511 Celoroční v rámci denní provozní doby

Státní hrad cca 15 500 V rámci provozní doby stanovené majitelem (NPÚ)

Skanzen železné opony 1 868

V období od června do října 2021
v rámci nastavené provozní doby
a individuálních prohlídek

Novohradská galerie Koželužna 955

Buquoyská hrobka 588

Novohradské muzeum 391

Exkurze 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).

Program:

Rohrau
§ prohlídka zámku rodu Harrachů a obrazové galerie – mj. portrét

K. B. Buquoye + obrazy zachycující jeho slavná vítězství
§ rodný dům hudebního skladatele J. Haydna

Carnuntum
§ hlavní město římské provincie Horní Panonie – prohlídka římské

městské čtvrti, amfiteátru vojenského města a muzea Carnuntinum

Bad Deutsch – Altenburg
§ románsko-gotická bazilika Nanebevzetí Panny Marie

+ románská kostnice (karner)

Hainburg an der Donau
§ starobylé městečko a zřícenina hradu – v roce 1252 se zde

konala svatba Přemysla Otakara II. s Markétou Babenberskou

Marchegg
§ bitva u Kressenbrunnu 1260  + město založené Přemyslem

Otakarem II., kde je umístěna jeho socha

(případně též dle časových možností návštěva památníku
na Moravském poli – místo slavné bitvy 1278)

Cena: 100 Kč (příspěvek na dopravu)
+ 25 EUR dospělí a 10 EUR děti do 12 let (vstupné, průvodce).
Cena nezahrnuje cestovní pojištění.

Přihlášky: Do 23.3., a to osobně v Informačním centru N. Hrady
(přízemí radnice) nebo telefonicky (386 362 195)
nebo e-mailem (VeronikaV@novehrady.cz).
Bližší informace k programu: Mgr. Vladimír Hokr
(tel.: 777 137 613)
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ŠACHY
Mistrovství Čech v Mostě

V listopadu proběhlo tradiční Mistrovství
Čech nejmladších kategorií v Mostě. Turnaj se
hraje v hotelu Cascade, kde je pro šachisty
i doprovod vždy vše velmi dobře připraveno.
I v covidem ovlivněné době vše proběhlo bez
sebemenších komplikací.

Kategorie do 8 let hraje rapid šach (20 mi-
nut + 10s za tah), kategorie do 10 let již hraje
praktický šach (90 minut + 30s za tah). No-
vohradský region a náš šachový kroužek re-
prezentovali celkem 4 hráči, resp. 1 dívka a
3 chlapci.

Obě kategorie se hrály jako společný turnaj
chlapců a dívek s tím, že se následně vyhlašo-
valo pořadí dle jednotlivých kategorií. Turnaj
osmiletých se hrál na 9 kol (6 kol v sobotu,
3 kola v neděli) a zúčastnilo se ho 7 dívek a
15 chlapců. Hned v prvním kole svedl los proti
sobě oba naše adepty – Anetu Hokrovou a Ma-
tyáše Raaba. V partii zvítězil Matyáš, který
v dalším kole prohrál s B. Tykalovou (nakonec
vítězka kategorie dívek – celkem 6 bodů). Ma-
tyáš poté vyhrál nad J. Holubem a S. Kadleco-
vou, čímž se dostal do horních pater turnaje.
V pátém kole prohrál s pozdějším celkovým
vítězem Jindřichem Trejbalem (8 bodů) z ŠK
Velvary a v šestém s R. Černým (celkově
4. místo – 6 bodů). Po prvním hracím dnu tak
získal 3 body. V neděli sice Matyáš nejprve
nestačil na Fedorova, dvě výhry (nad I. Mauri-
covou a D. Tomešem) jej však posunuly na
celkové 9 místo a 7. místo mezi chlapci, což by
mu mělo zajištovat postup do vyšší kategorie
příští rok. Od celkového šestého místa (a tím
pádem první pětky mezi kluky) jej dělilo nako-
nec jen pár bodů pomocného hodnocení. Maty-
áš ukázal talent a jeho výsledek je určitě velmi
pozitivní. Věříme, že také načerpal motivaci
k dalším turnajům a tréninkům.

Anetka do turnaje vstoupila dvěma pro-
hrami, ve třetím kole vyhrála díky dvěma
nemožným tahům soupeře (V. Kindelmann).
Tímto momentem jako by z ní spadl strach a
začala hrát úplně jiné šachy. Vyhrála i v dal-
ším kole (F. Kletečka) a i v pátém kole dlouho
hrála bez chyby. Soupeř (L. Křivka, celkově
nakonec 6. místo, 5 bodů) však nakonec prosa-
dil mírnou pěšcovou převahu a zvítězil. V so-
botním posledním kole pak Anetka vyhrála

nad M. Janouškem a končila tak den s nečeka-
nými třemi body. V neděli zahájila krásnou
partií s Ellen Topenčíkovou, která byla v říjnu
na mistrovství ČR v rapidu u nás v N. Hra-
dech na šestém místě. Nakonec Ellen po boji
zvítězila a Anetka následně prohrála i se svojí
kamarádkou Amandou Kadlecovou z Tábora.
V posledním kole Aneta vyhrála nad Ivankou
Mauricovou, což znamenalo čtvrtý bod a cel-
kové 16.místo (od pořadí na 12. – 16. místě
taktéž rozhodovalo pomocné hodnocení).
Mezi dívkami obsadila Anetka 5. místo, po-
kud tedy bude mít chuť trénovat a hrát, má i
ona zajištěnu účast na příštím ročníku.

V kategorii desetiletých chlapců nás repre-
zentovali Vojtěch Průka (T. Sviny) a Matyáš
Hokr. Hrálo se 9 kol, od středy do soboty vždy
dvě kola denně (začátky v 9.30 h a 14.00 h),
v neděli ráno pak kolo poslední. Pro Vojtu to
byl první takto náročný a kvalitně obsazený tur-
naj. Vojta v principu dokázal bodovat s kvali-
tativně srovnatelnými soupeři, v druhé fázi
turnaje pak hrál pěkné partie i se zkušenějšími
hráči. Nakonec dokázal uhrát 4 body, což zna-
menalo celkové 36. místo ze 47 účastníků.
Škoda dobře rozehrané poslední partie, která
mohla přinést posun až k 23. místu. V průběhu
turnaje jsme rozebírali jednotlivé partie a je
moc dobře, že Vojta dokázal odbourávat počá-
teční taktické chyby a zklidňovat i příliš rychlé
tempo z úvodních partií. I pro Vojtu ale turnaj
znamenal zvýšenou motivaci k další hře, což
prokázal i na vánočním turnaji.

Matyášův boj o medaile
Matyáš Hokr se na turnaj připravoval s tre-

nérem Františkem Rolínkem, když trénovali

především zahájení. Do Mostu jel navázat na
dobrý výsledek z roku 2019, kdy skončil pátý
mezi osmiletými. Zkušenost z tohoto turnaje se
ukázala jako velmi důležitá, protože si pamato-
val některé soupeře. Přestože někteří z nich
udělali velký řebříčkový i herní posun, Matyáš
se jich nebál a šel do zápasů s tím, že je zkusí
potrápit nebo porazit jako před dvěma lety.

Matyáš vyhrál v prvním kole s O. Leniku-
sem a v druhém kole porazil i nebezpečného
L. Rendla (nakonec skončil na 9. místě se zis-
kem 6 bodů). Po výhře nad L. Štorem jej čekal
Tonda Sochor, se kterým po divoké partii re-
mizoval. Tonda nakonec celý turnaj vyhrál a
jediná ztráta v turnaji pro něj byla právě tato
remíza. Byla to partie, kde mohli oba prohrát
i vyhrát. Partie tak skončila zaslouženou re-
mízou…

V pátém kole se Matyáš utkal s Míšou Ar-
tamonovem (v turnaji nakonec získal 6,5 bodu
a skončil na 4. místě), který vyhrál turnaj
osmiletých v roce 2019. Tehdy prohrál pou-
ze s Matyášem. Naprosto soustředěný a se-
bevědomý výkon nakonec Matyášovi opět
přinesl vítězství, kterým se přihlásil do
boje o nejvyšší umístění. Páteční odpoled-
ní zápas přinesl další vyrovnanou partii
a nakonec remízu s V. Dvořákem (celkově
uhrál 6,5 bodu a skončil na 5. místě). Po třech
dnech měl tedy Matyáš 5 bodů ze šesti partií
(průběžně 2.-4. místo).

Poslední tři kola přinesla opravdu krásné
partie, které díky on-line přenosům zápasů na
prvních osmi šachovnicích mohli rodiče a
trenéři sledovat na počítačích nejen v místě
turnaje, ale i ve svých domovech. Ne každý

Matyáš 3.místo na Mistrovství Čech do 10 let,
Most listopad 2021

Matyáš a sestra Anetka na Mistrovství Čech
v Mostě listopad 2021

Šachy Most – Anetka, vpravo Matytáš Raab Matyáš Hokr – mistrovství ČR rapid šach do 10 let Praha září 2021

pokračování na str. 28
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asi vydržel sledovat jednotlivé partie, které
trvaly i více než 2,5 hodiny, ale určitě to bylo
zajímavé pro trenéry i hráče. Takto odehrané
a vlastně on-line dostupné partie pak mohou
hráči a trenéři analyzovat a následně se třeba
připravit na to, co soupeř obvykle hraje za za-
hájení či jaká je jeho taktika při hře. Vedle
dvou náročných partií tak hráči ve zbytku dne
ještě společně s trenéry rozebírají odehrané
partie, sledují i své příští soupeře a připravují
se na ně.

V sedmém kole Matyáš bez větších problé-
mů porazil D. Kreuzmana (celkem 6 bodů a
konečné 6. místo) a bylo jasné, že z hráčů ve
špičce turnaje ho čeká největší favorit turnaje
Iegor Frantsev. Matyáš s Iegorem na minulých
turnajích dvakrát prohrál a chtěl tentokrát bo-
dovat. Ve vyrovnané hře zkusil Matyáš soupe-
ře překvapit, ale přehlédl protiúder, při kterém
ztratil. Iegor už poté získanou výhodu nepus-
til. Před posledním kolem se tak dostal bodově
na druhé místo před Matyáše.

V závěrečném kole musel Matyáš porazit
V. Sehnoutku, který se boje o medaile dota-
hoval ze zadních pozic (nakonec 11. místo
a 5,5 bodu). Přestože nešlo o psychicky snad-
nou situaci, dokázal Matyáš zkoncentrovat
síly a po bezchybném zahájení soupeře přetla-
čil ve střední hře. Po výhře se dostal na celko-
vých sedm bodů (6 výher, 2 remízy a 1 prohra)
a věděl, že medaile mu již neuteče!

O vítězství Tondy Sochora nebylo pochyb,
o zbylých medailích rozhodovala partie mezi
Iegorem a Míšou Artamonovem. Výhra a re-
míza (při rovnosti bodů rozhodoval vzájemný
zápas s Matyášem) znamenala stříbro pro Ie-
gora, výhra Artamonova posouvala Matyáše
na druhou pozici a třetí místo byl bral Míša. Ie-
gor však v partii zkušeně nic složitého nevy-

mýšlel, dostal hru do remízového postavení a
nepřipustil komplikace.

Matyáš tak nakonec získal skvělé 3.místo
a také postup na mistrovství České republiky
(přímý postup má pouze prvních osm hráčů),
které se bude hrát v březnu v Luhačovicích. Do
turnaje vstupoval s žebříčkovým ELO hodno-
cením ve výši 1141 bodů, jeho výkon v turnaji
byl 1325, což jen dokládá, že k takto dobrému
výsledku musel porážet opravdu kvalitní sou-
peře.

Zápasy divizní soutěže
V průběhu podzimu se též rozběhla 2. Jiho-

česká divizní soutěž družstev. Družstva hrají
v osmi hráčích a počítá se celkový výsledek
všech osmi partií. Zápasy družstev slouží pro
mladé hráče především k získání zkušeností
s kvalitními soupeři všech věkových kategorií.
Partie se hrají systémem 1,5 hodiny na 40 tahů
(plus vždy 30 vteřin za odehraný tah) + 30 mi-
nut + 30 s za tah k dokončení partie. Za
družstvo VŠTE v této soutěži nastupují pravi-
delně i hráčky a hráči z Novohradska (Adéla
Rolinková, Lucie Rolinková, František Roli-
nek, Matyáš Hokr, Vladimír Hokr). Jsme rádi,
že se naši mladí adepti postupně otrkávají i v zá-
pasech s mnohem zkušenějšími a v bodovém
žebříčku výše postavenými hráči. Příkladem jsou
poslední dva zápasy, ve kterých benjamínek
družstva Matyáš Hokr (ELO 1141) remizoval
s P. Hostašou (ŠK Olympia ČB, ELO 1506)
a v další více než tříhodinové partii udolal
v zápase Kaplici V. Leflera (ELO 1654). Při
stejném zápase pak Adélka Rolinková (ELO
1341) remizovala s J. Janošťákem (ELO 1706)
a bodoval i František Postl ml., který zvítězil
nad P. Lecem.

Společně s Františkem Rolinkem a Pepíkem
Berkovcem (Ševětín) jsme u družstva přede-
vším v roli hrajících trenérů a tatínků-řidičů.
Zatímco Franta a Pepík hrají pravidelně, já
jsem se k soutěžnímu utkání na podzim posta-
vil po více než dvaceti letech. I když sloveso
postavil není příliš přesné, protože často u par-
tie člověk sedí i několik hodin (např. při výhře
s M. Fialou /ELO 1612/ trvala partie 4 hodiny,
u výhry s F. Korostenským /ELO 2008/ to
bylo více než 3,5 hodiny!). Zatím to vypadá,
že to my starší těm mladým příliš nekazíme a
daří se nám i bodovat, mnohem větší radost
však máme z toho, jak se zlepšují právě mladí
členové našeho týmu.

Předvánoční turnaj v šachovém
kroužku

V rámci posledního předvánočního tré-
ninku šachového kroužku jsme uspořádali
turnaj pro naše hráče a hráčky. Do turnaje na-
konec přijali pozvání i dva tatínkové, kteří
přišli podpořit své ratolesti.

Hráli jsme systémem 10 minut + 2 vteřiny
za tah na partii. Hráči byli rozděleni do dvou
skupin po pěti, kde se hrálo systémem každý
s každým. Po tomto základním kole hráli hráči
dle pořadí ve skupině o celkové umístění. Ve
skupině číslo 2 došlo v rámci skupiny k zají-
mavé situaci, kdy na 2-4 místě skončili 3 hrá-
či se stejným bodovým ziskem. Z časových
důvodů proto o pořadí rozhodl los.

V rozhodujícím zápase o titul vánočního
oddílového přeborníka se utkali Vojtěch Prů-
ka a Matyáš Hokr. V zajímavé partii nakonec
roli favorita potvrdil Matyáš. Třetí místo ob-
sadil Vojtův tatínek Jarda Průka.

I přes složité covidové období navštěvuje
tréninky kroužku 10 – 15 hráček a hráčů. Věří-
me, že po opadnutí omikronové vlny již budou
naši šachoví adepti moci vyjíždět i na krajské
velké ceny a další turnaje. Do té doby budeme
vedle tréninku pořádat turnaje s našimi kama-
rády z T. Svinů a VŠTE Č. Budějovice.

Mgr. Vladimír HokrPředvánoční šachy

Šachy KapliceAnetka Most

Fotbal
Lidi, nekamenujte stále fotbal. Vždyť je

to největší sport zeměkoule a dlouho ještě
bude. Podívejte, vždyť např. Polsko, Ra-
kousko a Německo bez fotbalu nedají ani
ránu! To jsou sousedi. A co ostatní? Koléb-
ka Anglie, Španělsko, Itálie, Nizozemsko
jsou také fotbalové země. A to jsem u Evro-
py. A co Amerika, Afrika, Asie, tam je fot-
bal možná největší „věc“!. Také na Hradech
byl fotbal vždy nejpopulárnější sport. Přida-
la se Stropnice, Hranice a Rejta a další.
Prostě fotbal doma i venku žil! Roku 1892
vznikla u nás Slavia a roku 1893 Sparta. No
řekněte, to je krása. Fotbal se od té doby stá-
le hraje a to ve velkém množství. Stejně má
fotbal nejkrásnější góly. To vím bezpečně!

Miroslav Hruška

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

ŠACHY (pokračování ze str. 27)
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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 – pí. Morongová

stálá služba 720 284 921 – p. Lerch

ZAJIŠŤUJEME
převozy, obřady, kopání hrobů, květiny

prodej hřbitovního zboží a uren
a ostatní služby spojené k Vaší spokojenosti

NAZARET
STŘEDISKO HUSITSKÉ
DIAKONIE BOROVANY

Jsme prospěšná organizace zaměřená na podporu dospělých lidí
s hendikepem. Věříme, že každý člověk má potenciál a že i člověk
s postižením může žít plnohodnotný život a začlenit se do společnosti.

Poskytujeme dvě sociální služby a dvě chráněné dílny. Zde pod
rukama výjimečných lidí vznikají krásné výrobky z keramiky, látek,
plstěné vlny, …

Tyto všechny výrobky je možné zakoupit v kamenném Obchůd-
ku v Podzámčí v Borovanech, Trocnovská 102, kde se na vás bude-
me těšit každé

Po:         9 – 15 h
Út – Pá: 9 – 17 h
Pokud byste neměli cestu do Borovan, je možnost objednat si

naše zboží přes https://www.fler.cz/dilna-nazaret, kde si v pohodlí
domova vyberete a poté vám zboží zašleme buď přes Zásilkovnu,
nebo Českou poštou. Ovšem já bych doporučovala navštívit náš Ob-
chůdek, protože krásná atmosféra, která zde panuje, je nepřenosná a
do balíku se bohužel nedá přiložit.J

Všichni zaměstnanci pilně tvoří a pod rukama jim vznikají malá
(nebo spíše velká J) umělecká díla. Na fotografiích malé nakouk-
nutí do skladu…J

Budeme se na Vás moc těšit. Z. Dvořáková

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE!
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