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Herna v komunitním centru

Nikola Morongová a Tomáš Balko získali oce-
nění MAS Sdružení růže za skvělé sportovní vý-
sledky v karate v letech 2019 - 2021

První výstava v Koželužně I. Budweiserové

Světový den vody si připomněli v ŠD Veletrh REGION WORLD Praha

Všichni naši členové úspěšné splnili zkoušku
na vyšší stupeň technické vyspělosti v Sebeob-
raně AKJ

Vážení spoluobčané,
asi jen málokdo z nás si ještě před několika týdny uměl představit, že po
období, ve kterém jsme společně bojovali s covidem, přijde doba, kdy
se v principu nedaleko nás bude bojovat ve skutečné válce. Navíc nejde
o žádnou válku virtuální, ale takovou, která zabíjí nejen vojáky, ale též
nevinné civilní obyvatelstvo.

Ruský prezident Putin se rozhodl zaútočit a pod záminkou falešných
obvinění napadl Ukrajinu a její občany. Na začátku to vypadalo, že celý
svět bude (bohužel musím napsat, že opakovaně) pouze přihlížet. Stalo
se však něco, s čím nepočítal nejen ruský diktátor, ale asi ani západní
svět…

Ukrajinci se totiž nevzdali bez boje, ale naopak šli s ohromnou sta-
tečností svoji zemi bránit. To vyvolalo vlnu solidarity a podpory ze
strany velké části demokratických zemí. Některým to trvalo chvilku, ji-

ným trochu déle, nakonec však Ukrajina začala dostávat vojenský ma-
teriál a další podporu, díky které se podařilo postup ruských vojsk
postupně zastavovat…

Na rozdíl od válečných konfliktů v Asii jsme asi všichni cítili, že se
nás nyní tato válka více dotýká. A někdy se objevovaly i myšlenky, zda
neustálé ustupování nakonec nepřivede Putina a jeho vojska až k nám…

Boje o jednotlivá ukrajinská města s sebou, bohužel, začaly přinášet
materiální a také lidské ztráty. Statisíce nevinných civilistů bylo
ohrožováno bombami, tanky a dalšími zbraněmi. Tito lidé byli nuceni
opustit své domovy a doslova bojovat o holé životy. Muži bránili a brá-
ní svoji zem a jejich ženy s dětmi na rukou a pár věcmi utíkaly do bez-
pečí. Mgr. V. Hokr

pokračování na str. 11
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Fotoohlédnutí aneb V dubnu se děti věnovaly zahradničení, vodě, úklidu
a v přírodě přivítaly jaro

 ! Světový den vody v ŠD

Taky se ve školce pracovalo Úklid zahrádky s Koťátky v MŠ

 "#! Vítání jara dětí ze ŠD
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Zápis ze 112. schůze městské rady
ze dne 14.2.2022

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 111. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 111. jednání rady města.

 2. Prodej pozemku – Ferenčíkovi
(po zveřejnění)
Rada města souhlasí s prodejem části poze-
mku parc. č. 2410/1 v k. ú. Byňov (nově se
dle GP č. 431-6 Fi/2022 jedná o pozemek
parc. č. KN 2410/4 o výměře 773 m2)
manželům Ferenčíkovým, Byňov za částku
140 Kč/m2 a postupuje návrh ke schválení
zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru prodeje části poze-
mku parc. č. 2410/1 v k. ú. Byňov (nově se
dle GP č. 431-6 Fi/2022 jedná o pozemek
parc. č. KN 2410/4 o výměře 773 m2) rada
projednala žádost manželů Ferenčíkových,
bytem Nové Hrady o koupi tohoto poze-
mku. Cena pozemku vychází ze schválené
Směrnice Zastupitelstva města Nové Hrady
- oceňování pozemků pro převody z majetku
města z roku 2011, protože žádost manželů
Ferenčíkových byla podána dne 24.08.2021,
tj. před platností nové směrnice. Cena sta-
vebního pozemku činí 140 Kč za m2.)

 3. Bezúplatný převod (darování)
pozemku – AOPK (po zveřejnění)
Rada města souhlasí s bezúplatným převo-
dem části pozemku parc. č. 419/11 v k. ú.
Veveří u Nových Hradů (dle GP č.
80-71/2020 se jedná o pozemek parc. č. st.
96 o výměře 27 m2) pro Agenturu ochrany
přírody a krajiny České republiky a postupu-
je návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru bezúplatného převo-
du části pozemku parc. č. 419/11 v k. ú. Ve-
veří u Nových Hradů (dle GP č. 80-71/2020
se jedná o pozemek parc. č. st. 96 o výměře
27 m2) rada projednala žádost AOPK ČR
o bezúplatný převod tohoto pozemku.)

 4. OZV o místních poplatcích
Rada města souhlasí s návrhem Obecně zá-
vazné vyhlášky o místních poplatcích a po-
stupuje ji k projednání zastupitelstvu města.
(Rada projednala návrh na změnu vyhlášky
o místních poplatcích, která řeší poplatky ze
psů, z pobytu a za užívání veřejného pros-
tranství. Vyhláška pouze reaguje na změnu
legislativy s tím, že nedochází k změně výše
poplatků.)

 5. Pronájem bytu – nám. Republiky 13,
byt č. 5

Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 5
na adrese nám. Republiky 13 (byt 2+1) paní
J. Hanzlové, Byňov. Rada pověřuje TSM
Nové Hrady (paní Duspivová) přípravou a
podpisem nájemní smlouvy dle návrhu.
(Rada byla ředitelkou TSM pí. Alenou Ked-
rušovou informována o vzniklých problé-
mech se zásobováním pitné vody objektu
azylového domu v Byňově. Nastalá situace
by mohla být do budoucna pro stávající ná-
jemkyni pí. J. Hanzlovou a její členy rodiny
nebezpečná a zdraví ohrožující. Sociální
komise doporučuje přidělení bytu č. 5 na
adrese nám. Republiky 13 paní J. Hanzlo-
vé.)

 6. Prodej pozemku – Dobuš
Rada města bere na vědomí žádost o prodej
části pozemku p. č. 37/4 a části pozemku p.
č. 2652 v k. ú. Byňov a pověřuje Osadní vý-
bor Byňov, Jakule, Štiptoň dalším projedná-
ním.
(Rada obdržela žádost od pana P. Dobuše,
Byňov o prodej části pozemku p.č. 37/4 a
části pozemku p.č. 2652 v k.ú. Byňov. Před-
mětné části pozemků bezprostředně sousedí
s pozemky, které jsou vedeny ve vlastnictví
žadatele.)

 7. Stanovení příplatků – ředitel ZŠ Nové
Hrady
Rada města schvaluje výši příplatku za ve-
dení (4. stupeň řízení) a osobního příplatku
dle návrhu.
(Rada projednala žádost ředitele ZŠ Nové
Hrady, Mgr. Karla Kříhy o stanovení pří-
platku za vedení a osobního příplatku. Sta-
rosta Mgr. V. Hokr spolu s místostarostou
Mgr. M. Jarolímkem předložili radě návrh
na stanovení osobního příplatku a příplatku
za vedení pro Mgr. K. Kříhu.)

 8. Dodatek č. 2 – Jihočeské muzeum
Rada města bere na vědomí návrh Dodatku
č. 2 Smlouvy o přenechání části objektu
k občasnému využití ke svatebním obřadům
ze dne 01.03.2016 s Jihočeským muzeem
v Českých Budějovicích a pověřuje starostu
podpisem Dodatku.
(Rada projednala návrh Dodatku č. 2 Smlou-
vy o přenechání části objektu k občasnému
využití ke svatebním obřadům ze dne
01.03.2016 s Jihočeským muzeem v Čes-
kých Budějovicích. Dodatek řeší navýšení
ceny za svatební obřad. Nově se částka sjed-
nává na 5.000 Kč za konaný obřad.)

 9. Plán kontroly provozuschopnosti
požárních hydrantů r. 2021
– ČEVAK a.s.
Rada města bere na vědomí Plán kontroly
provozuschopnosti požárních hydrantů r.
2021.
(Rada projednala Plán kontroly provozu-
schopnosti požárních hydrantů r. 2021 -
ČEVAK a.s., včetně seznamu požárních
hydrantů města Nové Hrady.)

 10. Členský příspěvek
– Síť pro rodinu, z.s.
Rada města souhlasí s členstvím města
Nové Hrady ve sdružení Síť pro rodinu z.s. a
s úhradou pravidelného ročního členského
příspěvku za členství v tomto sdružení
z rozpočtu města.

(Rada projednala návrh členství v Síti pro
rodinu pro město Nové Hrady (Komunitní
centrum Nové Hrady). Výše jednorázového
členského poplatku je pro rok 2022 stano-
vena na 2.000 Kč.)

 11. Rozpočtové opatření 2/2022
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 2/2022.
(Rada obdržela od ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 2/2022.)

 12. Kontrola výsadeb
– Nakolická cesta
Rada města bere na vědomí zprávu mž. Šá-
chových ve věci provedení zimní kontroly
výsadby v lokalitě Nakolická cesta.
(Rada projednala zprávu manželů Šácho-
vých ve věci provedení zimní kontroly vý-
sadby v lokalitě Nakolická cesta. Na zákla-
dě provedené kontroly dojde k doplnění ně-
kolika poškozených stromů a keřů.)

 13. Projekt "Čas v umění a setkávání"
Rada města schvaluje Smlouvu o financo-
vání malého projektu "Čas v umění a setká-
vání" (číslo projektu: KPF-01-319) a
pověřuje starostu jejím podpisem.
(Rada města obdržela od sdružení Jihoče-
ská Silva Nortica Smlouvu o financování
malého projektu "Čas v umění a setkávání"
(číslo projektu: KPF-01-319) v rámci Fon-
du malých projektů (Program Interreg V-A,
Rakousko - Česká republika). Rozpočet
projektu činí 14.498  (finanční příspěvek
z EFRR 12.297,80 , vlastní podíl žadatele
2.170,20  ).

 14. Projekt "Malé i velké příběhy naší
historie"
Rada města schvaluje Smlouvu o financo-
vání malého projektu "Malé i velké příběhy
naší historie" (číslo projektu: KPF-01-318)
a pověřuje starostu jejím podpisem.
(Rada města obdržela od sdružení Jihoče-
ská Silva Nortica Smlouvu o financování
malého projektu "Malé i velké příběhy naší
historie" (číslo projektu: KPF-01-318) v rám-
ci Fondu malých projektů (Program Inter-
reg V-A, Rakousko - Česká republika).
Rozpočet projektu činí 23.376  (finanční
příspěvek z EFRR 19.869,60  , vlastní po-
díl žadatele 3.506,40  ).)

 15. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo –
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě k akci "Stavební úpravy domu Ko-
menského ulice č.p. 188, Nové Hrady" se
společností ARCHATT PAMÁTKY spol. s
r. o. a pověřuje starostu jeho podpisem.
(Rada projednala Dodatek č.1 ke smlouvě
se společností ARCHATT PAMÁTKY
spol. s r. o. ve věci realizace díla "Stavební
úpravy domu Komenského ulice č.p. 188,
Nové Hrady". Dodatek řeší změnu čl. I.
odst. 2 dle smlouvy o dílo, a to tak, že nově
spol. ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o. je
zastoupená Františkem Jourou, jednatelem
a Ing. Ondřejem Vrbou, prokuristou, se síd-
lem: V. Nezvala 56/58, Stařečka, 674 01
Třebíč.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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 16. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících stavebních řízeních a neměla k nim
připomínky.)

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

Zápis ze 113. schůze městské rady
ze dne 23.2.2022

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 112. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 112. jednání rady měs-
ta.

 2. Přidělení dotací – zájmové organizace
pro rok 2022
Rada města bere na vědomí návrh na přidě-
lení finančních prostředků v rámci Progra-
mu pro poskytování dotací nestátním
neziskovým organizacím z rozpočtu města
Nové Hrady pro rok 2022 a postupuje návrh
ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada projednala návrh na přidělení dotací,
kdy zájmovým neziskovým organizacím
budou poskytnuty finanční prostředky pro
rok 2022 v rámci Programu pro poskytování
dotací nestátním neziskovým organizacím
z rozpočtu města Nové Hrady. Hodnocení
žádostí provedla na základě zaslaných ma-
teriálů a osobních pohovorů se zástupci
žadatelů komise, která byla složena z členů
rady města a finanční, kulturní a prorodinné
komise. Finanční požadavek na všechny do-
tace zájmovým organizacím na rok 2022 či-
nil 1.423.550 Kč. Radou schválený návrh
(na základě doporučení hodnotící komise
složené z členů rady města, finanční, kultur-
ní a prorodinné komise a zaokrouhlení
navržených dotací) předpokládá čerpání fi-
nančních prostředků v celkové výši
1.180.800 Kč.
V rámci tzv. individuálních žádostí ze so-
ciální oblasti je očekáváno přidělení pří-
spěvků ve výši cca 39.000 Kč (PREVENT,
99 z.ú., Jihočeské centrum pro zdravotně
postižené a seniory, o.p.s., Hospic sv. Jana

N. Neumanna, o.p.s., Archa Borovany,
o.p.s., Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.)
Rada města navrhla, aby původně alokova-
ná částka 1.200.000,-Kč byla navýšena o
částku 100.000 Kč (v rámci rozpočtového
opatření 2/2022). Tímto navýšením budou
pokryty schválené prostředky pro rok 2022
v rámci Programu pro poskytování dotací
nestátním neziskovým organizacím z roz-
počtu města Nové Hrady a vznikne prostor
pro případné další žádosti, které bude
možno schvalovat v průběhu roku 2022.)

 3. Odměny členům komisí a výborů
Rada města souhlasí s předloženým návr-
hem na výplatu jednorázové odměny za vý-
kon funkce členům komisí a výborů, kteří
nejsou členy zastupitelstva města, a postu-
puje návrh k projednání zastupitelstvu měs-
ta.
(Rada obdržela od MěÚ Nové Hrady, Eko-
nomického odboru - mzdová účetní sou-
hrnný podklad pro výplatu jednorázové
odměny za výkon funkce členům komisí a
výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva
města. Odměny u výborů a komisí jsou
v částce 200 Kč za jednání. Osadní výbory
mají roční odměnu ve výši 2.000 Kč.)

 4. Dodatek č. 2 – parkovací automaty
Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o poskytování služeb od společ-
nosti Saba ClickPark s.r.o., Praha ve věci
odkoupení 2ks parkovacích automatů typu
Strada EVO 2 (cena parkovacího automatu
činí 99.000 Kč bez DPH) a pověřuje staros-
tu jeho podpisem.
(Rada projednala Dodatek č.2 ke Smlouvě o
poskytování služeb od společnosti Saba
ClickPark s.r.o., Praha. Dodatek řeší zejmé-
na odkoupení 2 ks parkovacích automatů
typu Strada EVO 2. Cena parkovacího auto-
matu činí 99.000 Kč bez DPH.)

 5. Smlouva o spolupráci – Buquoyská
krajina
Rada města schvaluje Smlouvu o spolupráci
s Ústavem dějin a umění AV ČR, v.v.i. a po-
věřuje starostu jejím podpisem.
(Rada projednala návrh Smlouvy o spolu-
práci s Ústavem dějin a umění AV ČR, v.v.i.
Předmětem této smlouvy je spolupráce
smluvních stran při přípravě a realizaci pře-
kladu textů naučné stezky Buquoyská Kra-
jina do německého jazyka a jejich
zpřístupnění formou QR kódů a letáků v če-
ském a německém jazyce.)

 6. Smlouva o nájmu prostor – Národní
památkový ústav
Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu
prostor ke sňatečným a obdobným obřadům
s Národním památkovým ústavem, Praha a
pověřuje starostu jejím podpisem.
(Rada projednala návrh Smlouvy o nájmu
prostor ke sňatečným a obdobným obřadům
s Národním památkovým ústavem, Praha.
Smlouva upravuje přenechání vybraných
prostor a inventáře ve správě NPÚ k dočas-
nému užívání do 31.10.2022 za úplatu.)

 7. Místní poplatky – objekty bez trvale
bydlících občanů
Rada města bere na vědomí informaci od
MěÚ Nové Hrady, správce poplatku, o ob-

jektech bez trvale bydlících občanů, ze kte-
rých vzniká městu poplatková povinnost
v celkové částce 3.000 Kč s datem splatnos-
ti 30.09.2022.
(Rada projednala informaci od MěÚ Nové
Hrady, správce poplatku, kdy na základě
OZV 2/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství dochází
od 01.01.2022 ke změně poplatníka za ob-
jekty určené individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům (dle zapsaných údajů v KN).
Poplatníkem je vlastník nemovité věci, kte-
rým může být fyzická i právnická osoba.)

 8. Benefiční koncert pro Centrum
Bazalka
Rada města souhlasí s bezplatným užívá-
ním veřejného prostranství - Jánské louky
pro společnost Grossberg Teufel´s, z.s.o při
pořádání benefice pro Centrum Bazalka
v termínu 16.7.2022 dle podmínek OZV
1/2021, o místních poplatcích.
(Rada projednala žádost společnosti Gros-
sberg Teufel´s, z.s.o o možnosti pořádání
benefice pro Centrum Bazalka, vedené pod
názvem "Benefice pro Centrum BAZAL-
KA. Termín akce: 16.7.2022 od 13:00 -
20:00 hod. Žadatel žádá o poskytnutí spolu-
práce a možnost pořádat výše zmíněnou
akci na Jánské louce.)

 9. Podpora škol – Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
Rada města bere na vědomí informaci Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy
o poskytnutí finančních prostředků na digi-
tální učební pomůcky či na mobilní digitál-
ní zařízení pro znevýhodněné žáky a
předává tuto informaci MŠ Nové Hrady a
ZŠ Nové Hrady.
(Starosta informoval radu o nabídce Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy,
kdy v rámci Národního plánu obnovy mo-
hou být školám poskytnuty finanční pros-
tředky na digitální učební pomůcky či na
mobilní digitální zařízení pro znevýhodně-
né žáky.)

 10. Děkovný list – Oprava a údržba
drobné sakrální architektury
Rada města bere na vědomí předání Děkov-
ného listu jako poděkování za opravu drob-
né sakrální památky "Kaplička sv. Rocha
v Mýtinách".
(Rada byla starostou informována o předání
Děkovného listu jako poděkování za opravu
drobné sakrální památky "Kaplička sv. Ro-
cha v Mýtinách" od Ing. Tomáše Jirsy, se-
nátora Parlamentu ČR a RNDr. Michala
Valenčíka, zod. os. při Dokumentaci ohro-
žených sakrálních staveb.)

 11. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.
(Starosta informoval radu o probíhajících
správních řízeních.)

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

INFORMACE Z RADNICE
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 13. Program regenerace pro rok 2022 –
Ministerstvo kultury
Rada města bere na vědomí sdělení Ústřed-
ní komise Ministerstva kultury pro Program
regenerace městských památkových rezer-
vací a městských památkových zón.
(Rada projednala sdělení Ústřední komise
Ministerstva kultury pro Program regenera-
ce městských památkových rezervací a
městských památkových zón, kdy dle
schválené státní finanční podpory v Progra-
mu regenerace pro rok 2022 budou pro měs-
to Nové Hrady uvolněny prostředky ve výši
cca 625.000 Kč.)

Zápis ze 114. schůze městské rady
ze dne 28.2.2022

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

Bylo projednáno:

 1. Kontrola usnesení ze 113. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 113. jednání rady měs-
ta.

 2. Poskytnutí náhradního ubytování –
Ukrajina
Rada města souhlasí s poskytnutím ubyto-
vacích kapacit, stravování a dalších základ-
ních potřeb pro osoby bez zázemí, které
opustily své domovy na území Ukrajiny
v souvislosti s válečnou agresí, a pověřuje
starostu dalším jednáním.
Rada města souhlasí s vyčleněním částky
100.000 Kč z rezervy rozpočtu města Nové
Hrady na případné dovybavení výše jmeno-
vaných prostor.
(Rada byla starostou města seznámena s ak-
tuálním stavem přípravy v souvislosti s vá-
lečnou situací na Ukrajině. Na základě této
situace a výzvy státních složek je potřeba
reagovat na aktuální potřebu ubytování pro
osoby opouštějící válkou zasažená území.
Rada města nabídla Správě uprchlických
zařízení ubytovací prostory v Českém domě
(22 lůžek). Dále bude připraven plán, ve
kterém by za daných podmínek mohly být
poskytnuty i další prostory ve městě (neje-
nom v majetku města N. Hrady). Stravování
bude řešeno především ve spolupráci se
školní jídelnou a potravinovou bankou.
Rada města souhlasila s vyčleněním částky
100.000 Kč z rezervy rozpočtu města Nové
Hrady na paragraf 6221 - Humanitární za-
hraniční pomoc přímá na případné dovyba-
vení výše jmenovaných prostor tak, aby
splňovaly alespoň základní hygienické pod-
mínky. Jedná se o paragraf rozpočtu, který

lze čerpat v prvních dvanácti měsících po-
bytu výše jmenovaných osob.)

Zápis ze 115. schůze městské rady
ze dne 02.03.2022

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

Bylo projednáno:

 1. Kontrola usnesení ze 114. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 114. jednání rady měs-
ta.

 2. Zápis – Finanční komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
Finanční komise Rady města Nových Hra-
dů konané v období dne 02.03.2022.
(Rada obdržela zápis z jednání Finanční ko-
mise ze dne 02.03.2022 ve věci posouzení a
hodnocení výběrového řízení na akci Chod-
ník Vitorazská ulice - II. etapa (registrační
číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/
0016098) a ve věci doporučení pro radu
schválit dotace v sociální oblasti pro organi-
zace PREVENT, 99 z.ú., Jihočeské centrum
pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.,
Archa Borovany, o.p.s., Hospicová péče sv.
Kleofáše, o.p.s..)

 3. Výběrové řízení na akci "Chodník
Vitorazská ulice – II. etapa" (registrační
číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016098)
Rada města schvaluje dodavatele společ-
nost DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o. (IČ: 280
96 878) na akci: Chodník Vitorazská ulice -
II. etapa a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise ve věci posouzení a hodnocení zadáva-
cího řízení na akci Chodník Vitorazská
ulice - II. etapa. V rámci zadávacího řízení
byly posuzovány nabídky, které podaly spo-
lečnosti Stavitelství Matourek s.r.o., do-
pravní a inženýrské stavby, ASFALT OK
GROUP s.r.o., SWIETELSKY stavební
s.r.o., ERTL Milan s.r.o., DVOŘÁK
STAVEBNÍ s.r.o. Na základě nesplnění
všech podmínek účasti ve výběrovém řízení
byla vyloučena nabídka společnosti
ASFALT OK GROUP s.r.o. Finanční komi-
se doporučuje radě města podepsat smlouvu
se společností DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.
(IČ: 280 96 878), která podala nejvýhodněj-
ší nabídku s nabídkovou cenou 2.049.999
Kč bez DPH.)

 4. Dotace JČK – Pořízení zásahové
obuvi pro SDH Nové Hrady
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2022 na projekt:
Pořízení zásahové obuvi (II. část) a výcvik
členů SDH Nové Hrady.

(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačních programů Jihoče-
ského kraje pro rok 2022, z programu Nein-
vestiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kra-
je s názvem: Pořízení zásahové obuvi (II.
část) a výcvik členů SDH Nové Hrady. Cel-
kové uznatelné náklady na projekt jsou ve
výši 82.332 Kč, z toho požadovaná částka
dotace činí 55.164 Kč.)

ZÁPIS  ze 17. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nové Hrady
konaného dne 8. března 2022

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

Omluveni: Jan Kollmann, Petr Michale

Celkem bylo přítomno 13 členů zastupitel-
stva.

Zapisovatel: Bc. Ilona Volfová
- referent městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se ko-
nalo od 18:00 hodin v sále Kulturně-spolkové-
ho domu v Nových Hradech. Bylo přítomno
13 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční větši-
na a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan
starosta konstatoval, že zápis z 16. zasedání
zastupitelstva byl řádně ověřen, předán ke
zveřejnění a nebyla vůči němu vznesena
žádná námitka.

Pan starosta informoval zastupitele o dopl-
nění dvou bodů v programu jednání, a to bod
č. 3.2 Poskytnutí finančního daru pro Ukrajinu
a bod č. 7 Stanovení počtu zastupitelů pro vol-
by do zastupitelstva města pro období 2022 -
2026.

Pan starosta nechal hlasovat o schválení
programu jednání.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 16. zasedání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. OZV, o místních poplatcích
5. Jednorázové odměny za výkon funkce

členům komisí a výborů
6. Program pro poskytování dotací nestát-

ním neziskovým organizacím z rozpočtu
města Nové Hrady

7. Stanovení počtu zastupitelů pro volby do
zastupitelstva města

8. Interpelace
9. Diskuse
10. Závěr a usnesení

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Marti-
na Kourková, Mgr. Michal Jarolímek, Marek
Petrášek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková,
Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vo-
choska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
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Zdržel se 0
Pan starosta navrhl složení návrhové komi-

se, a to: Mgr. Michal Jarolímek, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Marti-
na Kourková, Marek Petrášek, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Bc.
Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 2
Mgr. Michal Jarolímek, Jiří Vicány.
Návrhová komise byla schválena - 11 hla-

sy. Předsedou komise byl zvolen Mgr. Michal
Jarolímek

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su ze 17. jednání zastupitelstva: Ivan Doroto-
vič, Ing. Ladislava Bártová

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Marti-
na Kourková, Mgr. Michal Jarolímek, Marek
Petrášek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková,
Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vo-
choska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-

hu - 13 hlasy.

 1. Kontrola usnesení z 16. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 16. jednání zastupitel-

stva přednesl přítomným starosta města Mgr.
Hokr.

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení z 16. zasedání zastupitelstva
města. - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Marti-
na Kourková, Mgr. Michal Jarolímek, Marek
Petrášek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková,
Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vo-
choska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

 2. Dispozice s majetkem

2.1 Darovací smlouva – Jihočeský kraj
Pan starosta informoval o návrhu darovací

smlouvy, kterou schválilo zastupitelstvo Jiho-
českého kraje. Jedná se o pozemky v katastrál-
ním území Byňov, v osadě Jakule pod
vybudovaným parkovištěm (odstavná parko-
vací plocha) u vlakového nádraží a pod chod-
níky v blízkosti závodu ŽPSV.

Po uzavření darovací smlouvy město poze-
mky převezme. Na jednom z pozemků bylo za
podpory dotačních prostředků vybudováno
odstavného parkoviště.

Bc. Vochoska uvedl, že se finanční výbor
z časových důvodů nesešel a neprojednával
dispozice s majetkem. Finanční výbor se sejde

na začátku dubna a bude projednávat účetní
závěrky a náklady na komunální odpad.

Zastupitelstvo města schvaluje darovací
smlouvu č. 010/21/269/03/00 mezi Městem
Nové Hrady jako obdarovaným a Jihočeským
krajem jako dárcem ve věci pozemků parc. č.
1896/6 o výměře 268 m2, parc. č. 1896/7 o vý-
měře 85 m2 a parc. č. 2270/14 o výměře 839 m2

vše v k.ú. Byňov a pověřuje starostu podpisem
darovací smlouvy. - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Marti-
na Kourková, Mgr. Michal Jarolímek, Marek
Petrášek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková,
Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vo-
choska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

2.2 Prodej pozemku – Ferenčíkovi
Pan starosta uvedl, že se jedná o žádost

manželů Ferenčíkových, a to o prodej části po-
zemku v k.ú. Byňov.

Jedná se o část pozemku za nohejbalovým
hřištěm, kde bude vybudováno zázemí pro
podnikání.

Byl pořízen geometrický plán k oddělení
pozemků, osadní výbor prodej pozemku od-
souhlasil a cena pozemku vychází ze schvále-
né směrnice Zastupitelstva města Nové Hrady
- oceňování pozemků pro převody z majetku
města z roku 2011 a to z důvodu, že žádost
byla podána v srpnu 2021, tj. před platností
nové směrnice.

Cena stavebního pozemku činí 140 Kč/m2.
Bc. Vochoska se dotazoval na ceny v pů-

vodní směrnici, a zda Ferenčíkovi s navrhova-
nou cenou prodeje souhlasí.

Pan starosta upřesnil stanovení prodejní
ceny a uvedl, že Ferenčíkovi s prodejem takto
souhlasí.

Ing. Štangl se dotazoval, z jakého důvodu
je žádost projednávána v radě až v únoru letoš-
ního roku, když byla podána již v srpnu 2021.

Pan starosta odpověděl, že žádost nejprve
projednala rada, následně ji postoupila k pro-
jednání osadnímu výboru, poté se nechal vy-
hotovit geometrický plán, následovalo
zveřejnění na úřední desce a na závěr opětov-
ně projednala prodej rada, která doporučila
žádost ke schválení zastupitelstvu.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části
pozemku parc. č. 2410/1 v k. ú. Byňov (nově
se dle GP č. 431- 6 Fi/2022 jedná o pozemek
parc. č. KN 2410/4 o výměře 773 m2)
manželům J. a M. Ferenčíkovým (Nové Hra-
dy) za cenu 140 Kč/m2 + náklady na pořízení
geometrického plánu a pověřuje starostu pod-
pisem kupní smlouvy. - 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Marti-
na Kourková, Mgr. Michal Jarolímek, Marek
Petrášek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková,
Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vr-
chota.
Proti 0

Zdržel se 1
Ing. František Štangl.

2.3 Bezúplatný převod pozemku - AOPK
Jedná se o bezúplatný převod části poze-

mku v k.ú. Veveří pod stavbou hráze Přeslič-
kového rybníka. AOPK je majitelem celého
vodního díla a část pozemku byla ve vlastnic-
tví města.

Rada města u takto malého pozemku na-
vrhla bezúplatný převod na AOPK ČR, a to
s ohledem na velmi dobrou spolupráci mezi
městem Nové Hrady a agenturou v rámci Ná-
rodní přírodní památky Terčino údolí, kdy na-
opak AOPK investovala do rekonstrukce
mostů a ponese náklady na stabilizaci Modré-
ho domu.

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný
převod pozemku parc. č. st. 96 v k.ú. Veveří u
Nových Hradů o výměře 27 m2 (byl oddělen
od pozemku parc. č 419/11) pro Českou re-
publiku s právem hospodařit pro Agenturu
ochrany přírody a krajiny České republiky a
pověřuje starostu města podpisem darovací
smlouvy. - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Marti-
na Kourková, Mgr. Michal Jarolímek, Marek
Petrášek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková,
Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vo-
choska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta doplnil informace o probíhají-

cím jednání k možné směně pozemků se stát-
ním podnikem Povodí Vltavy.

 3. Rozpočtové změny

3.1 Rozpočtové opatření č. 14/2021,
č. 1/2022

Pan starosta informoval o rozpočtových
opatřeních č. 14/2021 a č. 1/2022 schválené
radou města.

Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtové opatření č. 14/2021 a č. 1/2022. - 13
hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Marti-
na Kourková, Mgr. Michal Jarolímek, Marek
Petrášek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková,
Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vo-
choska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

3.2 Poskytnutí finančního daru
pro Ukrajinu

Pan starosta uvedl, že tento bod se týká
možnosti zapojení Města Nové Hrady ve fi-
nanční pomoci Ukrajině.

Pan starosta informoval o spuštěném systé-
mu pomoci Jihočeského kraje a zaslání dotaz-
níků ohledně volných kapacit měst pro možné
ubytování uprchlíků.

Město nabídlo pro ubytování prostory
v Českém domě.
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Souběžně s tím město připravilo i další va-
rianty pomoci - od materiálních a zajištění
stravování až po zajištění volnočasových akti-
vit pro děti.

Zároveň jsou ve městě i další organizace,
které nabízejí ubytování pro ženy a děti. Jedná
se o Akademii věd, která nabídla zdarma uby-
tování, a ve spolupráci s městem je řešeno
stravování, dále se nabídli někteří obyvatelé,
kteří nabídli své nemovitosti k možnému uby-
tování.

V rámci provedeného rozpočtového opat-
ření bude posílena položka Humanitární za-
hraniční pomoc přímá o částku 100 000 Kč
tak, aby byly uvolněny finanční prostředky,
kterými budou hrazeny náklady související
s pomocí uprchlíkům.

Pan starosta informoval o spolupráci města
s potravinovou bankou, která poskytne
uprchlíkům potraviny a hygienické potřeby,
kdy město vyčlenilo prostory vedle lékárny
pro uskladňování těchto věcí.

Závěrem pan starosta informoval o jednání
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových (vlastník roty), kdy v případě další
potřeby ubytovacích kapacit byla projednává-
na možnost ubytování v celém horním patře
tohoto areálu. V současné době bylo ÚZSVM
sděleno, že státu byly nabídnuty jiné prostory
k možnému ubytování, které jsou lépe vybave-
né a v současné době nejsou tyto prostory pot-
řeba. Do budoucna a v případě potřeby města
nebo státu navýšit kapacitu ubytovacích pros-
tor ÚZSVM vyhoví žádosti a prostory k uby-
tování poskytne.

Pan starosta vyzval zastupitele k vyjádření,
zda má město poskytnout mimo ubytovací a
materiální pomoci, i pomoc finanční prostřed-
nictvím neziskové organizace, která by směřo-
vala přímo na Ukrajinu.

Ing. Štangl uvedl, že problém s poskytová-
ním ubytování teprve začíná, a dotazoval se na
možnost, zda město neuvažuje o nabídce sou-
kromým ubytovatelům hradit přímé náklady
s ubytováním, kdy uprchlíky je potřeba ubyto-
vat dlouhodobě. Toto by mohlo výrazně po-
moci, než se situace stabilizuje. Potřeba
ubytování bude veliká a město by mělo mít
připravené prostředky pro tento účel.

Pan Petrášek uvedl, že krize je na začátku a
bude se stupňovat. Souhlasí s tím, že město by
mělo vyčlenit finanční rezervy a pomáhat
uprchlíkům v maximální možné míře v místě,
a ne je v současné době zasílat na Ukrajinu.

Bc. Vochoska souhlasí s vyčleněním peněz
a vytvoření rezervy pro pomoc v místě, ale
souhlasí i se zasláním finančního daru na Uk-
rajinu.

Ing. Štangl uvedl, že město by mělo v rám-
ci gesta podpořit Ukrajinu i finančně a navrhl
poskytnout částku ve výši 100 000 Kč skrz ne-
ziskovou organizaci a dále vytvořit rezervu, ze
které se budou hradit náklady v místě pomoci.

Mgr. Jarolímek uvedl, že daná finanční po-
moc by se měla rozdělit. Nějaké prostředky
odeslat prostřednictvím neziskové organizace

a nějaké ponechat na další náklady města spo-
jené s pomocí uprchlíkům.

Pan starosta odpověděl na otázku Ing.
Štangla a uvedl, že veškerá pomoc se teprve
vyvíjí a forma přímé podpory pro soukromé
ubytovatele se bude teprve řešit, když by se do
podpory ubytovatelů měl zapojit i stát.

V 18:55 odešel pan Petrášek.
Pan starosta řekl, že i on souhlasí se zaslá-

ním finanční pomoci. Jde především o gesto
pomoci. Dále řekl, že v navrhovaném usnesení
by mělo dojít k doplnění finanční částky, na
které bude všeobecná shoda. S částkou 100
000 Kč k odeslání skrz nevládní neziskovou
organizaci na podporu humanitární pomoci
pro Ukrajinu souhlasí.

V 18:57 se vrátil pan Petrášek.
Ing. Štangl uvedl, že se jedná o symbolic-

kou částku a čas ukáže, jakou měrou se tato
pomoc dostane přímo do postižených oblastní
a pomoci lidem. Dále bude potřeba reagovat
na potřeby rodin.

Pan starosta uvedl, že do pomoci Ukrajině
se zapojují i novohradští občané pomocí mate-
riální sbírky, kde se průběžně aktualizují kon-
krétní věci, které jsou potřeba pro cílové
skupiny, které jsou ve městě ubytováni.

Pan starosta se též dotazoval členek a členů
zastupitelstva na jejich názor ohledně vyhláše-
ní vlastní finanční sbírky města N. Hrady ve
prospěch Ukrajiny.

Mgr. Jarolímek sdělil, že materiální pomoc
vzniká v rámci Komunitního centra.

Pan Petrášek závěrem uvedl, že v případě,
kdyby krize eskalovala, zapojil by do finanční
sbírky, která by pomohla v místě, místní obča-
ny.

Ing. Štangl závěrem dodal, že souhlasí s or-
ganizováním materiální sbírky, ale finanční
sbírku od občanů by prozatím nezakládal,
když každý občan může sám přispět skrze jiné
organizace, které vznikly na pomoc Ukrajině.

Většina zastupitelů odsouhlasila, že se
bude hlasovat o poskytnutí finančního daru ve
výši 100 000 Kč na pomoc Ukrajině. V diskusi
též bylo řečeno, že město Nové Hrady by ne-
mělo zatím vyhlašovat vlastní finanční sbírku.
Materiální sbírka bude řešena primárně s cí-
lem pomoci osobám, které přijdou do Nových
Hradů a okolí, případné další dary budou pře-
dány humanitárním organizacím, které mají
povědomí, kde by dané věci mohly pomoci
nejlépe.

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí
finančního daru ve výši 100 000 Kč pro ne-
vládní neziskovou organizaci Člověk v tísni
na podporu humanitární pomoci pro Ukrajinu
- SOS Ukrajina. – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Marti-
na Kourková, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří
Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.

Proti 1
Marek Petrášek

Zdržel se 0

 4. OZV o místních poplatcích
Pan místostarosta Mgr. Jarolímek informo-

val o provedené změně ve vyhlášce o místních
poplatcích, která řeší poplatky ze psů, z poby-
tu a za užívání veřejného prostranství. Vyhláš-
ka pouze reaguje na změnu legislativy s tím,
že nedochází k změně výše poplatků.

Bc. Vochoska se dotazoval na výši poplat-
ku z pobytu, zda město uvažuje buď o zrušení
daného poplatku, nebo jeho zvýšení. Dále se
v dané vyhlášce dotazoval na výši sazeb za
držení psa ve městě a osadách, když z právní-
ho posouzení vychází, že vyhláška nesmí být
diskriminační.

Pan místostarosta uvedl, že v okolí jsou
obce, které daný poplatek nevybírají, např. T.
Sviny, ale pak jsou zde i obce, které vybírají
poplatek až ve výši 50 Kč, např. Č. Budějovi-
ce.

Město Nové Hrady ponechalo ve vyhlášce
poplatek ve výši 15 Kč, když nechtělo znevý-
hodnit podnikatele vzhledem k okolním ob-
cím vyšší částkou.

Pan starosta vysvětlil princip sazeb za
držení psa ve městě a osadách a vysvětlil, z ja-
kého důvodu je sazba ve městě vyšší.

Ing. Štangl se dotazoval na postup úřadu,
kdy poplatník nesplní povinnost a neohlásí, že
je povinen platit poplatek, např. za provozová-
ní stánku, umístění skládky materiálu apod.

Pan starosta odpověděl, že tyto věci jsou
průběžně prověřovány úřadem, popřípadě
jsou poplatníci upozorňováni na skutečnost,
že jsou plátci poplatku.

V 19:19 odešel pan Petrášek.
V 19:22 se vrátil pan Petrášek.
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně zá-

vaznou vyhlášku města Nové Hrady o míst-
ních poplatcích dle návrhu. - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Marti-
na Kourková, Mgr. Michal Jarolímek, Marek
Petrášek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková,
Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vo-
choska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

 5. Odměny členům komisí a výborů za
rok 2021
Pan starosta informoval o předloženém ná-

vrhu Ekonomického odboru, MěÚ Nové Hra-
dy k výplatě jednorázových odměn za výkon
funkce členům komisí a výborů, kteří nejsou
členy zastupitelstva města. Odměny u výborů
a komisí jsou v částce 200 Kč za jednání.

Osadní výbory mají roční odměnu ve výši
2 000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje výplatu
jednorázových odměn za výkon funkce čle-
nům komisí a výborů, kteří nejsou členy za-
stupitelstva města, za rok 2021 dle návrhu. -
13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Marti-
na Kourková, Mgr. Michal Jarolímek, Marek
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Petrášek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková,
Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vo-
choska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

 6. Přidělení dotací – zájmové organizace
pro rok 2022
Pan starosta uvedl, že rada projednala ná-

vrh na přidělení dotací, kdy zájmovým nezis-
kovým organizacím budou poskytnuty
finanční prostředky pro rok 2022 v rámci
Programu pro poskytování dotací nestátním
neziskovým organizacím z rozpočtu města.

Hodnocení žádosti provedla na základě za-
slaných materiálů a osobních pohovorů se zá-
stupci žadatelů komise, která byla složena
z členů rady města a finanční, kulturní a proro-
dinné komise.

Finanční požadavek na všechny dotace záj-
movým organizacím na rok 2022 činil 1 423
550 Kč. Radou schválený návrh předpokládá
čerpání finančních prostředků v celkové výši
1 180 800 Kč.

V rámci tzv. individuálních žádostí, které
se týkají především sociální oblastí, je očeká-
váno přidělení příspěvků ve výši cca 30 - 40
000 Kč (PREVENT, 99 z.ú.), Jihočeské cen-
trum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.,
Hospic sv. J. Neumanna, o.p.s., Archa Boro-
vany, o.p.s., Hospicová péče sv. Kleofáše,
o.p.s.).

Rada města navrhla, aby původně alokova-
ná částka 1 200 000 Kč byla navýšena o částku
100 000 Kč (v rámci rozpočtového opatření
2/2022).

Tímto navýšením budou pokryty schválené
prostředky pro rok 2022 v rámci Programu pro
poskytování dotací nestátním neziskovým or-
ganizacím z rozpočtu města Nové Hrady a
vznikne prostor pro případné další žádosti,
které bude možno schvalovat v průběhu roku
2022.

Pan Dorotovič (předseda TJ Nové Hrady)
informoval, že TJ nebude čerpat finanční pros-
tředky na akci mimořádného významu "Cesta
k vítězství", z důvodu zrušení této akce.

Pan starosta uvedl, že tyto prostředky zů-
stanou v systému. Dále budou hrazeny další
požadavky, které přijdou v průběhu roku.

Ing. Štangl upozornil na nemožnost prostu-
dování zaslaných materiálů na CD a neví, o
jaké částky spolky žádaly a jaké by měly být
městem přiděleny.

Pan starosta přečetl návrhy přidělených do-
tací pro všechny spolky a výši částek, která má
být spolkům přidělena.

Bc.Vochoska uvedl, že vyhodnocení
žádostí je z jeho pohledu v pořádku. Dále upo-
zornil, že u některých žádostí chyběla účetní
závěrka.

V 19:34 odešel z jednání zastupitelstva pan
Marek Petrášek a nehlasoval ke zbylým bo-
dům jednání.

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí
finančních prostředků pro rok 2022 v rámci

Programu pro poskytování dotací nestátním
neziskovým organizacím z rozpočtu města
Nové Hrady dle návrhu. - 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Marti-
na Kourková, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří
Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

 7. Schválení počtu zastupitelů pro volby
do zastupitelstva města
Pan starosta informoval zastupitele o usta-

novení zákona o obcích ve věci ustanovení
počtu členů zastupitelstva, kdy zastupitelstvo
může rozhodnout o změně počtu členů zastu-
pitelstva.

Pro komunální volby v roce 2022 se navr-
huje, aby i v dalším volebním období se počet
členů zastupitelstva neměnil, tj. aby zastupi-
telstvo Města Nové Hrady vzešlé z komunál-
ních voleb mělo 15 členů.

Zastupitelstvo města stanovuje počet členů
nového zastupitelstva vzešlého z komunálních
voleb v roce 2022 pro funkční období
2022-2026 s tím, že tento počet zůstává 15
stejně jako v předchozím období. – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Marti-
na Kourková, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří
Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

 8. Interpelace
Nebyla podána interpelace.

 9. Diskuse
Pan starosta informoval o jednání s Kraj-

ským úřadem, Odbor zdravotnictví a ředitelky
VZP, kde se řešilo zapojení města do vypsané-
ho dotačního programu Zapojení lékařů a zu-
bařů v příhraničních oblastech.

Během jednání ředitelka regionálního za-
stoupení Všeobecné zdravotní pojišťovny sdě-
lila, že z pohledu pojišťovny a její povinnosti
zabezpečit zdravotní péči vyplývá, že pro po-
čet dětských pacientů, kteří žijí v dojezdové
vzdálenosti do 35 minut do ordinace dětského
lékaře, je město Nové Hrady dostatečně po-
kryto lékařskou péčí, když je v této dojezdové
vzdálenosti dostatek lékařů, kteří mají kapaci-
ty na to, aby mohli nabírat dětské pacienty
z Nových Hradů i z Horní Stropnice.

V rámci vypsaného dotačního titulu Jiho-
českého kraje, nemůže tedy město Nové Hra-
dy požádat o vypsání výběrového řízení na
nového dětského lékaře z důvodu, že VZP no-
vému lékaři, který by v Nových Hradech chtěl
vykonávat lékařskou praxi, nenabídne celý
úvazek, ale maximálně 0,4.

Město argumentovalo, že někteří lékaři již
nepřibírají nové pacienty, špatným spojením
veřejné dopravy do okolních obcí (zejména do

Suchodola n. L.). Byly jasně prezentovány
příklady, kdy je dostupnost pro mnoho rodin
téměř neřešitelná a musí být nemoc u dítěte ře-
šena přes rychlou záchrannou pomoc. Ze stra-
ny VZP bylo doporučeno opakovaně jednat
s okolními lékaři, zda by neměli zájem rozšířit
své ordinace do N. Hradů nebo na částečný
úvazek provozovat lékařskou ordinaci v No-
vých Hradech. Veškeré náklady a motivační
bonusy by muselo hradit město, a to z důvodu,
že z vypsaného dotačního titulu Jihočeského
kraje tyto prostředky za této podmínky nelze
čerpat.

Starosta města Mgr. Hokr na jednání de-
klaroval připravenost města k speciálním na-
bídkám pro lékaře. Město Nové Hrady
opakovaně vstoupí do jednání s lékaři v nej-
bližším okolí, bude však pokračovat i v hledá-
ní nového lékaře, který by získal min. 0,4
úvazku od VZP.

Ing. Štangl uvedl, že v daný moment je
důležité zjistit, kteří lékaři již nové pacienty
nenabírají a ty vyloučit z výběru. Dále Ing.
Štangl uvedl, že argumentace VZP je hrozná
ve smyslu, že ne každý vlastní motorové vo-
zidlo, aby se v dojezdové vzdálenosti byl
schopen dopravit k lékařskému ošetření. Není
možné přijmout takovýto argument. Okolní
lékaři přebrali pacienty a VZP vyhodnotila, že
lékař na plný úvazek není z hlediska kapacity
pacientů potřeba.

Pan starosta sdělil, že v otázce zajištění lé-
kařské péče je postupováno společně s obcemi
Horní Stropnice a Hranice. S postupem VZP
byl vyslovený nesouhlas a je snaha přiblížit
péči blíže občanům. Paní ředitelka situaci chá-
pe, nicméně upozornila na státem nastavené
dojezdové vzdálenosti a postup VZP.

Ing. Ševčíková upozornila na stejný prob-
lém, který nastane s ukončením praxe zubního
lékaře.

Pan starosta uvedl, že za zubního lékaře
bude vypsáno Jihočeským krajem výběrové
řízení, když zde se jedná o celý úvazek.

Pan Dorschner se dotazoval, zda město
bude dělat veřejné osvětlení u rodinných
domů v lokalitě za rotou.

Pan starosta odpověděl, že pozemky v da-
né lokalitě nejsou ve vlastnictví města. Pokud
bude zájem a souhlas vlastníků pozemků,
může město tomuto požadavku vyjít vstříc.

Dále pan starosta uvedl, že bude upravena
studie pro lokalitu od Viláku směrem na Jižní
město, kde se bude konkretizovat dokumenta-
ce pro prodej parcel k výstavbě rodinných
domů.

Pan Sýkora (za veřejnost) poukázal na to,
že by město mělo jednat s podniky ohledně
příchodu Ukrajinců, zda pro ně zde bude prá-
ce.

Pan starosta odpověděl, že v současné
době se nejedná o masivní příval cizinců, kteří
zde poptávají práci. Jedná se především o mat-
ky s malými dětmi, kterým je třeba zabezpečit
základní potřeby a poté umožnit i pracovní za-
pojení.

 10. Závěr a usnesení
Pan starosta poděkoval zastupitelům za

účast na 17. jednání zastupitelstva města a
ukončil jednání ve 20:10 hodin.

INFORMACE Z RADNICE
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Dětský lékař - jednání
s Jihočeským krajem a VZP

Již v minulých NZ jsme informovali o
spolupráci s Jihočeským krajem ve věci za-
jištění lékařské péče v našem městě. V prv-
ní fázi mělo jít o praktického lékaře pro děti
a dorost a následně i o zubaře či jiné specia-
listy. Ze strany města došlo k potvrzení zá-
měru přispět k motivování lékařů z jiných
krajů či ze Slovenska formou vlastní pobíd-
ky, která doplní finanční pobídku deklaro-
vanou Jihočeským krajem.

Při upřesňování posledních detailů před
zahájením „informační kampaně“ jsme
však od zaměstnanců krajského úřadu dos-
tali informaci, že se k naší iniciativě nevy-
jádřila kladně Všeobecná zdravotní po-
jišťovna, a to ve smyslu, že z jejího pohledu
je lékařská péče nyní zajištěna dostatečně!
Na tuto mailovou zprávu jsem okamžitě
reagoval a s panem vedoucím zdravotnické-
ho odboru jsem dohodl společné jednání
s VZP. Na toto jednání jsem přizval i zá-

stupce obcí Horní Stropnice a Hranice,
neboť v otázce zajištění lékařské péče po-
stupujeme společně.

Na jednání v ČB jsme regionální ředitel-
ce VZP vysvětlili náš pohled na celou
záležitost. Seznámili jsme ji nejen s dojez-
dovými vzdálenostmi (T. Sviny, Suchdol n.
Lužnicí, ČB), ale též s dopravní dostupností
a složitostí dopravy v zimních měsících.

Paní ředitelka nám oznámila, že dle je-
jich pravidel musí být péče zajištěna v do-
jezdové vzdálenosti 35 minut a že dle jejich

údajů je v našem okolí dostatek lékařů, kteří
tuto dostupnost splňují a péči zajišťují. Na
naše argumenty o tom, že někteří lékaři již
nepřibírají nové pacienty, nám bylo sděle-
no, že lékařů v našem okolí je dostatek.
Z tohoto důvodu VZP ani nemá v rámci
ORP Trhové Sviny zájem uzavírat novou
smlouvu s nějakým novým lékařem. I kdy-
bychom tedy novou lékařku či nového léka-
ře našli, VZP by s ním v tento moment
neuzavřela smlouvu na plný úvazek.

Paní ředitelku jsme tedy požádali, zda by
nám mohla VZP poskytnout seznam lékařů,
které bychom mohli oslovit s tím, že by je-
jich kapacita umožňovala zajišťovat péči o
naše pacienty i třeba rozšíření jejich lékař-
ské praxe do N. Hradů. Tento seznam jsme
následně obdrželi. Po obtelefonování jed-
notlivých lékařek a lékařů však musím kon-
statovat, že celý seznam VZP neukazuje
reálný stav. Nejenže některé lékařky a léka-
ři nechtějí přibírat nové pacienty (a ani ne-
mají zájem měnit místo, kde ordinují), ale
zároveň ani reálně nepůsobí v našem regio-
nu. Ukázalo se například to, že lékař, které-
ho VZP uváděla jako lékaře, který by měl
mít volnou kapacitu k nabírání dalších pa-
cientů, v současné době ordinuje v Praze!!!
Tím ale v systému VZP jasně zabírá prostor
pro lékaře, který by zde mohl reálně půso-
bit!

Po prověření seznamu od VZP tedy bu-
deme nyní iniciovat další jednání s VZP
s cílem revidovat stávající náhled VZP na
počet fungujících lékařů pro děti a dorost.
Věřím, že VZP poté změní svůj názor a ne-
bude bránit naší snaze o zajištění lékařské
péče přímo v N. Hradech. Pokud se tak sta-
ne, budeme se moci opět zapojit do společ-
né krajské iniciativy a hledat nového pedi-
atra pro naše město i mimo území Jihoče-
ského kraje.

O dalším jednání s VZP a Jihočeským
krajem budeme následně informovat.

Rekonstrukce domu čp. 188

Již na konci roku byla zahájena komplet-
ní rekonstrukce domu čp. 188 v Komenské-
ho ulici. Nejprve byly provedeny bourací
práce a nyní již probíhá výstavba jednotli-
vých bytů. Po rekonstrukci by zde měly být
k dispozici 4 byty – 1 byt o velikosti 3 +
KK, 2 byty o velikosti 2 + KK a jedna gar-
sonka. Realizace byla podpořena z dotace
z Krajského investičního fondu Jihočeské-
ho kraje a částečně bude financována i
z Programu regenerace MPR a MPZ (střeš-
ní krytina, fasáda).

Mgr. V. Hokr

Střípky z radnice
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Postupem času bylo jasné, že i naše země bude cílovou stanicí pro
mnohé prchající. A jsem rád, že mohu konstatovat, že Česká republika
se k pomoci těmto bezbranným lidem (převážně ženám a dětem) posta-
vila čelem.

Pomoc v N. Hradech
Díky určitým rodinným vazbám (lidé z Ukrajiny, kteří již u nás

dlouhodobě pracují a žijí, dále rodiny studentů z akademie a univerzity)
našli v našem městě své zázemí první, válkou zasažení lidé. A bylo jas-
né, že budou přicházet i další.

Ve vedení města (a jsem rád, že na tom byla jasná shoda i na jednání
zastupitelstva) jsme se domluvili na jasné podpoře těchto lidí a snažili
jsme se ve spolupráci s naším Komunitním centrem a dalšími dobrovol-
níky připravit ubytovací kapacity (Český dům) a další pomoc. Věřil
jsem, že v této pomoci nezůstaneme sami a nemýlil jsem se. Přesto jsem
byl překvapen, jak velká vlna solidarity se objevila v našem městě a
nejbližším okolí.

Do provizorně zřízeného skládečku doslova tekla materiální a potra-
vinová pomoc, mnozí nabízeli i fyzické zapojení do různých prací a
díky tomu jsme mohli společně s dalšími poskytovateli ubytování (Zá-
mek, Rezidence ad.) zajistit příchod dalších uprchlíků.

Po dohodě se školou jsme ve školní jídelně zajistili stravování, škol-
ní družina se dočasně vzdala své herny v komunitku a na aktuální výzvu
k pomoci skupině ukrajinských sirotků a dalších rodin rychle a vstřícně
zareagovaly i Lesy ČR, které poskytly nevyužívaný dům ve Vitorazské
ulici. Postupně přicházely i další nabídky pomoci, včetně těch, které na-
bízely ubytování v rámci vlastních domů. Potravinovou banku doplňo-
valy dary od mladých i starších, potraviny nosily děti z místní základní
školy i z gymnázia T. Sviny.

Dovolte mi, abych za všechny formy pomoci všem ze srdce poděko-
val. Jsem moc rád, že jsme se mohli opřít o tak velkou podporu a že
místní lidé otevřeli svá srdce a chtěli a chtějí pomoci. Moc Vám děkuji
a věřím, že i v dalších týdnech budeme vše společně zvládat.

Sirotci a vzpomínka na řecké děti
Jedním z velkých příběhů, které přineslo naše zapojení do pomoci

ukrajinským občanům, byl příjezd skupiny deseti ukrajinských sirotků.
Tito malí „trpaslíčci“ a jejich opatrovatelka měli za sebou velmi strasti-
plnou cestu. Možná až díky jejich příjezdu si někteří lidé uvědomili, že
se válka a pomoc týká i nás. Jejich příběh se následně objevil i v televizi
a rozhlase a opět vyvolal další silnou vlnu pomoci a podpory. Zároveň
však přinesl i ohlasy od novohradských rodáků, kteří s dojetím děkovali
za to, jak se dnešní občané našeho města snaží pomáhat. A vzpomínali
též na období, kdy v padesátých letech pobývaly na Hradech tzv. řecké
děti. I já se přiznám, že to beru tak, že pobyt řeckých a makedonských
dětí a zvládání jejich začlenění do života v pro ně cizí zemi si v mnohém
můžeme vzít za vzor i dnes.

Registrace, výuka češtiny, očkování
Všichni si uvědomujeme, že zvládnutí takto rozsáhlé humanitární

krize nebude do budoucna jednoduché. V následujících dnech a týd-
nech budeme řešit praktické otázky pobytu uprchlíků u nás. Bude třeba
zajistit lékařskou péči, pomoci s registrací v registračním centru, zajistit
státem schválené formy finanční podpory a také otázky spojené s vzdě-
láváním.

Osobně si myslím, že v otázce školní docházky není kam spěchat a
jako správný vnímám krok naší vlády, která dává ukrajinským dětem
90 dnů, po které nemusí navštěvovat školu. Díky tabletům a jiným for-
mám přístupu na internet mohou zatím zvládat vlastní ukrajinské
on-line formy výuky a postupně se učit i český jazyk, který jim násled-
ně umožní zapojení do výuky i běžného života.

Na začátek dubna plánujeme setkání s ukrajinskou komunitou v N.
Hradech a budeme hledat cesty k tomu, jak co nejlépe pro všechny za-
jistit různé formy výuky češtiny…

Důležitá je též otázka zdravotní. Ukrajinské děti by měly být vyšet-
řeny a případně doočkovány (většina již očkována je!). To by mělo
prospět nejenom jim, ale též zamezit případným komplikacím pro čes-
ké děti při návštěvě školky, školy či volnočasových aktivit.

Zájem pracovat
Přestože jsou v „naší“ uprchlické skupině převážně ženy a děti, vní-

mám od jejich příjezdu velkou snahu zapojit se i do pracovního života.
Jejich cílem není přežít válku u nás na nějakých dávkách. Mají zájem
pracovat a stávat se finančně nezávislými.

Maminky se domlouvají, jak si společně pohlídají děti, ptají se, zda
jejich děti mohou chodit do školy či do různých kroužků. Pokud se po-
vede zajistit péči o děti, chtějí v drtivé většině co nejdříve pracovat, a to
i bez ohledu na to, že by šlo o manuální práci, která neodpovídá jejich
vzdělání (ve skupině jsou i vysokoškolsky vzdělané maminky – např.
učitelka, lékárnice ad.).

Zde bych chtěl poděkovat místním zaměstnavatelům a podnikate-
lům za jejich nabídku volných pracovních míst. V drtivé většině se jed-
ná o místa, která nebyla dříve obsazena místními zájemci. Obsazení
těchto míst tak rozhodně není na úkor místních lidí, a naopak může po-
moci rozvoji místních firem.

Další začleňování
O tom, zda budeme úspěšní v zajištění pomoci ukrajinským uprchlí-

kům, bude rozhodovat mnoho věcí. Přes opravdu velkou vlnu solidarity
je též jasné, že počet uprchlíků musí odpovídat velikosti našeho města.
Pokud budeme uvažovat v řádech desítek osob, pak bychom měli být
schopní nabídnout bydlení, stravování, školní docházku, volnočasové
aktivity a také pracovní místa.

Důležité však bude i to, zda i nadále zůstaneme otevření a přátelští,
aby se lidé z Ukrajiny u nás cítili dobře. Pokud je nebudeme vyčleňovat
do jakéhosi pomyslného ghetta, bude i jejich pobyt u nás (bez ohledu na
to, jak bude dlouhý) snadnější.

Když jsem viděl a vnímal tu krásnou vlnu solidarity mezi novohrad-
skými občany, věřím, že vše zvládneme. Je mi jasné, že vše nebude je-
nom růžové, ale zároveň vidím, že se my místní dokážeme vžít do
situace lidí, kteří k nám přišli ne kvůli nějakému ekonomickému či jiné-
mu prospěchu, ale prostě proto, že jim a jejich dětem šlo o holý život.

Možná jsme si mysleli, že v dnešním rádoby civilizovaném světě už
válka nemá místo. Bohužel se ukázalo, že tomu tak není. A tak si říkám,
že to minimum, co bychom měli udělat nebo co prostě musíme udělat,
je to, co bychom v případě podobné situace očekávali od jiných států a
lidí vůči našim ženám, seniorům a dětem, kdyby se ocitli v podobné si-
tuaci! A věřte, že někdy pomůže i vlídné slovo, úsměv nebo pomoc se
zdánlivě banální záležitostí…

Vážení spoluobčané,
ještě jednou Vám chci poděkovat za Vaši pomoc! Děkuji všem dob-

rovolníkům, dárcům a všem, kteří otevřeli svá srdce těm, kteří u nás
na nějakou dobu získají nový domov, v bezpečí a přátelské atmosféře
přečkají válku a načerpají sílu k tomu, aby mohli v budoucnu opět ob-
novovat své domy, svá města a svoji vlast.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Vážení občané
pokračování ze str. 1

Setkání v Hotelu Máj v rámci pomoci Ukrajincům

Město Nové Hrady zřídilo na pomoc Ukrajině
transparentní účet číslo: 123-6970070277/0100

Peníze z tohoto účtu budou použity na zajištění základních život-
ních potřeb uprchlíků z válkou zasažené Ukrajiny. Na tento transpa-
rentní účet lze přispět jakoukoliv částkou. Vybrané finanční
prostředky budou využity k cílené pomoci konkrétních potřeb jed-
notlivých uprchlíků, kteří budou ubytováni na území města Nové
Hrady. Děkujeme!
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Myslivecko ochranářský spolek
Cech sv. Huberta informuje

Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje, okurková sezona, tedy
zimní část roku, je za námi a my se můžeme v plné síle vrhnout do dal-
ších akcí, které jsme naplánovali v tomto roce na podporu ochrany pří-
rody a myslivosti.

První akce v letošním roce, na kterou bychom vás všechny rádi po-
zvali, proběhne v neděli 17. 4. 2022 od 10:00 hodin a jak název Ukliď-
me naši přírodu Novohradska napovídá, bude pracovní a bude se
uklízet. Pokud se rozhodnete pomoci naší přírodě a zbavit ji odpadků,
které do ní nepatří, kontaktujte nás prosím sms zprávou na tel.
723579442, mailem na cechsv.huberta@gmail.com nebo prostřednic-
tvím našeho FB profilu, abychom věděli, kolik máme objednat špekáč-
ků k občerstvení, kterým bude akce zakončena u táborového ohně.
Sesbíraný odpad budeme pochopitelně třídit a následně bude uložen
k odborné likvidaci. S sebou nezapomeňte pracovní rukavice a dobrou
náladu.

Druhou naší letošní akcí, která bude osvětová a výjezdová, bude 30.
4. 2022 od 9:00 hodin na Karlově Hrádku u Purkarce, kam jsme byli
opět po roce pozváni KIC Hluboká nad Vltavou na akci Příroda kolem
nás, kde budeme presentovat práci myslivců, myslivecké tradice, mys-
liveckou kynologii, lovectví a střelectví, ale také udržitelnou ochranu
přírody pro všechny volně žijící živočichy a rostliny. Jsme tímto pozvá-
ním velmi potěšeni, neboť se v loňském roce obdobná akce velice vyda-
řila a náš stánek zaznamenal velmi kladná hodnocení od všech
návštěvníků. Pokud si tedy chcete udělat rodinný výlet, určitě doražte
na zříceninu hradu Karla IV. Karlův Hrádek, kde se dozvíte mnoho za-
jímavého. Dobré občerstvení na místě zajištěno.

Třetí letošní akce, na kterou si vás dovolujeme opět pozvat, proběh-
ne dne 8. 5. 2022 od 10:00 hodin a bude to povídání o jilmech u jilmů
a vzdání holdu novohradským lesníkům. Akce proběhne u druhého
mostku mezi Nakolicemi a Vyšnou. Na místě se dozvíte zajímavosti ze
světa lesnictví na Novohradsku, poznáte opravdové lesníky a ochránce
přírody, společně zkontrolujeme výsadbu 300 ks jilmů, a to vše v pří-
jemné atmosféře u plápolajícího ohně a dobrého občerstvení.

No a pokud jsme zabrousili do května, zmíníme okrajově ještě mě-
síc červen, Měsíc myslivosti a ochrany přírody. Tradičně pro vás s naši-
mi partnery připravujeme jubilejní 10. ročník Den ochrany přírody,
myslivosti, rybářství a včelařství 2022 – memoriál Ing. Ludovíta
Kasana, který proběhne dne 18. 6. 2022 od 14:00 hodin, kdy připravu-
jeme velmi pestrý a obohacený program, o kterém vás budeme infor-
movat a který bude důstojnou oslavou jubilejního, desátého ročníku.

Závěrem děkujeme všem našim kamarádům, podporovatelům a
příznivcům za podporu a těšíme se s vámi na setkání při ochraně naší
krásné Novohradské přírody nebo na našich besedách.

Myslivosti a ochraně přírody zdar!!
Martin Brychta, předseda spolku CSH.z.s.

Před měsícem se mi ztratila dvouapůlletá tříbarevná kastro-
vaná, očkovaná kočička, z doslechu vím, že nebyla jediná. Mys-
lím si, kdo toto provádí, ale nikoho jsem neusvědčila, proto
tímto článkem nechci nikoho neprávem osočovat. Chci pouze
apelovat na svědomí tohoto pána (paní) a poprosit ho (ji), aby
v této nehumánní činnosti nepokračoval(la).

Děkuji Pozníčková Ivana

Jarní pozvánky do přírody
 9. 4. 2022 Hledání jara 2022

V roce 2022 budeme společně hledat příznaky jara.

Konkrétní příznaky jara letos budou:

kvetoucí rozrazil rezekvítek

hledáme 3 řády hmyzu

skáčeme panáka

Sraz před klubovnou ochránců přírody – Nové Hrady,

Česká ulice 74, v 10:00 hodin.

 23. 4. 2022  Den Země
Jarní úklid přírody v Sokolím hnízdě.

Sraz před klubovnou MOP – Nové Hrady, Česká ulice 74,

v 10:00 hodin.

 7. 5. 2022 Velká jarní výprava
Procházka kolem řeky Stropnice.

Sraz před klubovnou v 10:00 hodin.

 14. 5. 2022  Zlatá srnčí trofej
Memoriál Ing. Bohuslava Švarce - 7. ročník.
Sraz na odchovně – klubovně MS Nové Hrady.

L. Starý, ČSOP N. Hrady

OZNÁMENÍ
Svoz biologicky rozložitelného

komunálního odpadu,
(BIOODPADU) v roce 2022 bude

zahájen v pátek dne 01. 04.
a ukončen posledním vývozem

v pátek dne 25. 11.
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Město Nové Hrady
oznamuje o volné pracovní pozici na místo

Referent informačního centra
9. platová třída, doba určitá – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

(předpokládaná doba trvání MD 2 roky)

místo výkonu práce: Nové Hrady

předpokládaný nástup: 01.05.2022, nebo dle dohody

Charakteristika pozice:
informování občanů a návštěvníků města v rozsahu nabízených služeb KIC
(např. standardní služby cestovního ruchu, turistické zajímavosti, všeobecné informace
o Nových Hradech a regionu); nákup a prodej zboží, propagačních materiálů
a upomínkových předmětů v prostorách IC; plakátování, hlášení místního rozhlasu,
distribuce NZ; účast na veletrzích CR, shromažďování a tvorba příspěvků do NZ;
městské prohlídky pro veřejnost a návštěvníky města (v ČJ a NJ); účast na kulturních,
společenských a turistických akcích a aktivitách pořádaných KIC N. Hrady nebo
ve spolupráci s Destinací N-D.

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
studijní obor cestovního ruchu výhodou

další znalosti, dovednosti a předpoklady: aktivní znalost NJ (AJ výhodou), řidičský
průkaz skupiny „B“, práce na PC, komunikativnost, flexibilita.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR, věk minimálně 18 let,
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka.

Náležitosti přihlášky:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana), kontakt na uchazeče (telefon, e-mail), datum a podpis.

Přílohy přihlášky:
strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál
případně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání, souhlas se zpracováním osobních údajů, motivační dopis.

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete nejpozději
do 14.04.2022 do 12 hodin na adresu: Městský úřad Nové Hrady, podatelna, nám.
Republiky čp.   46, 373 33 Nové Hrady. Podrobnější informace o pracovní pozici podá:
Květuše Jarolímková, telefon: 602 150 208, e-mail: kic@novehrady.cz.

Ústní pohovory proběhnou dne 20.04.2022, konkrétní čas pohovoru bude uchazeči sdělen
telefonicky nebo e-mailem.

Písemně nevyžádané přílohy přihlášky budou po 30 dnech od skončení výběrového řízení
skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

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 upřesníme 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 lidmi a příjemné vystupování, základní znalost NJ jazyka výhodou.

Přihlášky lze zasílat průběžně, ideálně však do konce dubna, 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.

DUBNOVÝ DEN
Z. Šádová

I
Ten den ubíhal všedně,
studený vítr kupil sněžné mraky.
Čas líně tál a záblo do dlaně.
Na chodník stříkly první chladné kapky.

Myšlenky mé zas nepokojně
dovádějíce v ulicích
v kalužích skotačily tajně
můj skrytý neklid tušící.

Tak opět zimo odcházíš,
zas končí vláda tvoje.
Snad jarní vítr rozezní
v mém srdci struny dvoje.

Máš Vesno moje souznění
i nedočkavé vlání.
Prožít chci zas dny sluneční
tak přileť, jaro, nemám stání.

Mě láká každý nový den
lačně předbíhám týdny.
Všímám si každých drobných změn.
Mým nitrem prochvívá tón jiný.

Přichází jaro plné naděje,
stříbrným větrem srdce oblaží.
Měj proto vřelé díky mé
dubnové, časné předjaří.

Jsi Vesno štědrá k těm,
co vítají tě s hrudí odhalenou.
Když s jasem v očích omladíš zas zem,
zahojíš čekání jak ránu otevřenou.

II
Ten den neoplýval změnou.
Však ráno co ztratilo, večer napravil.
Daroval jsi mi lásku šťastnou, něžnou,
tušené kouzlo příštích chvil.

Dnes objímám tě drahý milovaný
a s rudým vínem sluncem provoněným
dávám ti ráda
své malé srdce v horké dlani.

My dva ač znajíce se krátce
stačili říci si tak mnohé.
Jsi moje rosa, já jsem tvá sůl.
Mé srdce máš celé, já tvého jen půl?

Jdeš lásko s námi,
že známe si tě dát.
Jdeš s námi časem, dál lačníme tě znát.

Tak navždy zůstaň!
Je tolik krásné
mít si vždy co říci
a tichounce si dlouho povídat...
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MAS Sdružení Růže z.s. vyhlásí 7.
Výzvu MAS v souladu se Strategií CLLD
pro území MAS Sdružení Růže na obdo-
bí 2014–2020 schválenou Ministerstvem
místního rozvoje ČR a ŘO Programu
rozvoje venkova

Termín vyhlášení výzvy je plánován na
duben 2022 a příjem žádostí bude upřesněn
dle aktuálního vyhlášení výzvy.

Zažádat si o dotaci budou mít opět nejen
podnikatelé na rozvoj svých aktivit, země-
dělci, ale i obce. Projekty mohou být zamě-
řeny např. na pořízení strojů, technologií,
vybavení provozoven, stavební obnovu i
nákup nemovitosti či užitkového vozu.
MAS plánuje vyhlášení těchto Fichí: aloka-
ce se mohou změnit dle aktuálního čerpání

Fiche - Způsobilé výdaje

 F1 - Zemědělci
stavby, stroje, technologie pro živočiš-

nou, rostlinnou a školkařskou produkci; ná-
kup nemovitosti

 F4 - Podnikatelé
stavební obnova či nová výstavba provo-

zovny, pořízení strojů, technologií a dalšího
vybavení sloužícího pro nezemědělskou
činnost (nákup zařízení,) v souvislosti s pro-
jektem; doplňující výdaje jako součást pro-
jektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu
odstavných a parkovacích stání, oplocení,
nákup a výsadba doprovodné zeleně); ná-
kup nemovitosti

 F7 - Rekreační funkce lesa
opatření k posílení rekreační funkce lesa,

značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro
turisty (do šíře 2 metrů), značení význam-
ných přírodních prvků, výstavba herních a
naučných prvků, fitness prvků, zřizování
odpočinkových stanovišť, přístřešků, infor-
mačních tabulí, závory, zařízení k odkládá-
ní odpadků, nákup pozemku a opatření
k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa
(mostky, lávky, zábradlí, stupně)

 F9 - Obnova vesnic
Veřejná prostranství v obcích

Podpořena budou pouze tato veřejná
prostranství: náměstí, návsi, tržiště, navazu-
jící prostranství obecního úřadu, pošty, kos-
tela, hřbitova, železniční stanice a dalších
objektů občanské vybavenosti, které jsou ve
vlastnictví obce. Podpora poskytována
v režimu nezakládající veřejnou podporu.

Dotaci lze poskytnout na následující
investiční výdaje:

1) vytváření/rekonstrukce veřejných
prostranství obce zejména úprava povrchů
(včetně zatravnění), osvětlení, oplocení a
venkovní mobiliář (lavičky, venkovní stoly,
odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody,
stojany na kola, zábradlí, úřední desky, in-
formační panely, orientační mapy, plakáto-
vací plochy, rozcestníky, pomníky, květiná-
če, přístřešky do 25 m2 zastavěné plochy),

2) vodní prvky (kašny, fontány, pítka a
ptačí napajedla či koupadla) a další solitérní
prvky sloužící k dotvoření celkového cha-
rakteru veřejného prostranství

3) herní prvky
4) doplňující výdaje jako součást projek-

tu (parkoviště, parkovací stání, odstavné a
manipulační plochy) - tvoří maximálně
30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

5) nákup nemovitosti

Kulturní a spolková zařízení včetně
knihoven

Podpora zahrnuje investice do staveb a
vybavení pro kulturní a spolkovou činnost
(obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové
domy, společenské, koncertní a divadelní
sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny)
včetně obecních knihoven. Podpora posky-
tována v režimu de minimis. Nezpůsobilý-
mi výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro
sportovní aktivity.

Dotaci lze poskytnout
na následující výdaje:

1) rekonstrukce/ obnova 82/ rozšíření
kulturního a spolkového zařízení i přísluš-
ného zázemí (šatny, umývárny, toalety,
sklady a technické místnosti) včetně obec-
ních knihoven 83

2) nové stavby kulturního a spolkového
zařízení i příslušného zázemí (šatny, umý-
várny, toalety, sklady a technické místnosti)

3) pořízení technologií a dalšího vybave-
ní pro kulturní a spolkovou činnost včetně
obecních knihoven 87

4) mobilní zařízení pro kulturní či spol-
kové akce pro veřejnost – mobilní přístřeš-
ky (velkokapacitní stany, party stany,
nůžkové stany, apod.), pódia včetně zastře-
šení, pivní sety, mobilní toalety, ozvučova-
cí, osvětlovací a projekční technika a vyba-
vení

5) doplňující výdaje jako součást projek-
tu (úprava povrchů, výstavba odstavných
ploch a parkovacích stání, oplocení, ven-

kovní mobiliář, informační tabule, zabezpe-
čovací prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty
včetně základního vybavení84) - tvoří ma-
ximálně 30% výdajů, ze kterých je stanove-
na dotace

6) nákup nemovitosti

Dotace se nevztahuje na nákup knih
apod., ale pouze na výstavbu/obnovu včet-
ně základního vybavení.

Předpokládáme, že příjem žádostí o do-
taci bude probíhat v dubnu 2022. Je však
nutné, aby každý žadatel byl registrován
v portálu farmáře http://eagri.cz/pub-
lic/web/mze/farmar/portal-farmare-pro-
nove-uzivatele/zadost-o-pristup-na-portal-
eagri.html).

V průběhu vyhlášení výzvy proběhne se-
minář pro žadatele, své záměry však můžete
konzultovat již nyní. V případě dotazů se na
nás neváhejte obrátit.

Věříme, že i díky Vám půjdou dané pro-
středky přesně tam, kde jsou nejvíce potře-
ba.

Ing. Magdalena Chytrová,
manažer MAS Sdružení Růže z.s.,

mob. 608 608 334;
chytrova.magda@gmail.com

Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace (Kč) pro 7. výzvu PRV

F1 Investice do zemědělských podniků Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 1 240 000,-

F2 Investice do nezemědělských činností Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 2 797 000,-

F4 Neproduktivní investice v lesích Článek 25 3 001 000,-

F7 Obnova vesnic

Článek 20
Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech;
a) Veřejná prostranství v obcích
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

8 140 500,-

Program rozvoje venkova – avízo výzvy č. 7

KOMUNITNÍ ENERGETIKA
NA ÚZEMÍ MAS

MAS Sdružení Růže z.s. se hlásí k no-
vému pojetí udržitelné výroby a spotřeby
energií na svém území. Chápeme energie
jako jeden z regionálních produktů, v kte-
rém budeme podporovat co největší sobě-
stačnost. Komunitní energetika se jeví jako
jedna z cest.

Jsme členem platformy komunitní ener-
getiky při NS MAS ČR. Rádi Vám
pomůžeme s konzultací projektových zá-
měrů, vznikem energetických společenstev
či družstev (máme pro Vás připraveny vzo-
rové zakládací dokumenty, inspirativní
příklady).

Více informací naleznete na:
www.mas.sdruzeniruze.cz

(v sekci OSTATNÍ ČINNOST)
www.rescoop.eu

Zajímá Vás téma? Spojte se s námi!
Ing. Magdalena Chytrová,

manažer MAS Sdružení Růže z.s.
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Co se dělo ve školce....
 Konec února se nesl v duchu Masopustu. Ve školce jsme s předško-
láky natrénovali masopustní žádání o povolení koledovat a tanec na
Červenou růžičku. Páteční dopoledne s panem starostou pak dopadlo
na výbornou. Děti si zatancovaly, zazpívaly a pochutnaly si na kob-
lížkách, které nám připravily naše paní kuchařky.

 7. března k nám do školky přišli místní myslivci s povídáním o zví-
řátkách v zimě. Zajímavé povídání proběhlo v obou budovách, kam si
myslivci přinesli i vycpaná zvířata na ukázku.

 Na duhovou budovu přišla 9. března paní učitelka ze ZUŠ a s dětmi
si zpívala lidové písničky a hrála taneční hry. O týden později přišla
paní učitelka ze ZUŠ i do žluté budovy, kde děti zpívaly a tančily za do-
provodu akordeonu.

 Během března začali předškoláci také docházet na keramiku do ke-
ramické dílny, kde začínají vyrábět jarní výrobek. V návštěvách kera-
miky budeme dál pokračovat i v průběhu března a dubna.

 14. března do školky přijelo divadlo Zvoneček s veselou pohádkou
"O perníkové chaloupce". Děti si pohádkové dopoledne moc užily.

 16. března vyrazily děti ze třídy do Komunitního centra na muziko-
terapii. Muzikoterapii navštívily už dříve děti ze tříd Koťátek a Žabiček.
Třídu Sluníček tato návštěva čeká v dalším týdnu. Během měsíců břez-
na a dubna navštívíme také knihovnu, prohlédneme si její prostory a se-
známíme se s knížkami, které knihovna dětem nabízí.

 Rodičům bychom chtěli poděkovat za pomoc a vstřícnost v době,
kdy bylo v MŠ současně několik nemocných členů personálu a měli
jsme tak možnost částečně omezit provoz a situaci zvládnout.

 Na konci měsíce března proběhne ve školce schůzka rodičů před-
školáků s pedagogy ZŠ. Rodiče budou seznámeni s průběhem zápisu a
s informacemi, týkající se vstupu do 1. třídy. Před samotným zápisem
do ZŠ se děti ze třídy Sluníček vypraví na svoji první návštěvu školy,
ale o tom už více příště.

 Také se těšíme na odemykání školkové zahrádky po zimě a na to,
jak společně oslavíme svátky jara:-).

Vaše novohradská školka

ZÁPIS
k  předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole

Nové Hrady od 1. 9. 2022 se uskuteční v  termínu

6. 5. 2022 od 7:30 – 12:00 hod.
a 9. 5. 2022 od 8:00 – 10:00; 12:00 – 15:00 hod.

v  duhové budově MŠ Nové Hrady,
Hradební 175, Nové Hrady

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do srpna,
pokud ještě MŠ nenavštěvují.

U zápisu je potřebné doložit:
 žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou dětským

lékařem (k vyzvednutí v MŠ nebo na www.msnovehrady.cz –
více info k zápisu)

 doklad o trvalém pobytu
 rodný list dítěte

Podání žádostí je možné v  těchto dnech (6. a 9. 5. 2022)
i následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy: fnupeuq

2. e-mailem s  uznávaným elektronickým podpisem
(nelze jen poslat prostý email)

3. poštou

4. osobní podání: do schránky před Mateřskou školou,
Hradební 175, Nové Hrady

Potvrzení přijetí žádosti a přidělení registračního čísla
v  tomto případě proběhne e-mailem.

O výsledcích zápisu budou zákonní zástupci
informováni na webových stránkách školy.
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Fotoohlédnutí za masopustem v MŠ
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Začátek jara
ve školní družině

Jaro je tady a my se z něho radujeme. Nav-
štívili jsme výstavu paní Budweiserové a její
mozaiky se nám moc líbily. Rozloučili jsme se
s paní zimou, poslali Moranou po vodě a sa-
mozřejmě jsme nezapomněli oslavit Světový
den vody. Moc se těšíme, jak si budeme užívat
krásné počasí. Také si ale uvědomujeme, že
by bylo potřeba trochu víc deště, aby ta naše
země docela neuschla.

Přejeme všem krásné Velikonoce a boha-
tou koledu.

Jaro
A. Fajtová

Sluníčko nám vykukuje,
Příchod jara oznamuje.
Už tu bude brzo s námi,
začíná to sněženkami,

přidají se bledulky
pro kluky a pro holky.
Pojďte, vyrazíme ven,
přivítat tu jarní den!

Vítání jaraKytička k MDŽ

 !""# Světový den vody

"" V Koželužně
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 13. – 14. 4. 2022
PRODEJ VELIKONOČNÍHO
NOVOHRADSKÉHO KAPRA
Rybářství Nové Hrady – sádky, Štiptoň
Pořádá: Rybářství Nové Hrady s.r.o.,
Štiptoň 78, tel.: 386 362 234 (sekretariát),
777 751 921, e-mail: rybarstvi@rybarstvino-
vehrady.cz, www.rybarstvinovehrady.cz

 14. – 18. 4. 2022, 10, 11, 13, 14 a 15 hod.
OD MASOPUSTU DO VELIKONOC
Zvyky a tradice nejen na Novohradsku
od masopustu do Velikonoc. Speciální
prohlídky zaměřené na trávení velikonočních
svátků na přelomu 19. a 20. století na hradu,
zámku i v chalupě.
Vstupné: 170 Kč
Státní hrad Nové Hrady – II. prohlídková
trasa
Pořádá: Státní hrad Nové Hrady,
Komenského 33, tel.: 386 362 135,
e-mail: novehrady@npu.cz,
www.hrad-novehrady.cz

 15. – 16. 4. 2022
VELIKONOČNÍ TURNAJ
V KUŽELKÁCH
Kuželna Nové Hrady

Pořádá: TJ Sokol Nové Hrady, Stanislav
Sladký – tel.: 721 934 717,
e-mail: kuzelkynh@seznam.cz

 16. 4. 2022, 13 – 17 hod.
TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ
V KOVÁRNĚ
Kovárna Nové Hrady, Komenského 36
Pořádá: Rožmberk o.p.s. – Kovárna Nové
Hrady, Komenského 36, Olga Černá – tel.
602 471 653, e-mail: cerna@rozmberk.org

 24. 4. 2022
SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
v 9 hod. – mše svatá, odpoledne – slavnost
v klášteře
Klášter Božího Milosrdenství Nové Hrady
Pořádá: Klášter Božího Milosrdenství,
Husova 2, tel.: 386 301 322,
info@klaster.cz, www.klaster.cz

 29. – 30. 4. 2022
MEMORIÁL JOSEFA MACHUTKY
– TURNAJ V KUŽELKÁCH
Kuželna Nové Hrady
Pořádá: TJ Sokol Nové Hrady, Stanislav
Sladký – tel.: 721 934 717, e-mail:
kuzelkynh@seznam.cz

Literárně-hudební podvečer
s fotografiemi Novohradska

Opravdová láska
Novohradská

7. dubna 2022
od 18 hodin

V čítárně Městské knihovny
Nové Hrady

Program:
Čtení básní paní Zdeny Šáchové

(některé její básně jste již měli možnost
číst v Novohradském zpravodaji)
a další ukázky regionální poezie.

Promítání fotografií z Novohradska
od Marie Polákové, Renaty Cábové,

Marcely Bedriové a Patrika Veselého.

Hudební doprovod k četbě.
Drobné občerstvení zajistíme.

Město Nové Hrady zve na společensko-kulturní akci

Sousedské slavnosti v česko-rakouském
příhraničním regionu

v neděli 24.4.2022 od 13 hodin zahájení akce
a doprovodného programu

14-15:30 hodin Hudební vystoupení
rakouské zpěvačky Neily

16-20 hodin Hudební vystoupení
kapely Hudební kroužek

 Prezentace regionálních produktů z regionu Novohradsko-Doudlebsko a z Weitry.

 Vyhlášení soutěže o nejhezčí fotografie měst Nové Hrady a Weitra
„MOJE MĚSTO“

 Prezentace značky Regionální potravina.

 Občerstvení ve spolupráci s Mysliveckým sdružením N. Hrady.

 Zajištění velkého stanu v případě nepříznivého počasí.

Akce se bude konat v rámci česko-rakouského projektu: SPOLUPRÁCE
Nové Hrady - Weitra BEZ HRANIC“.

Velikonoční nabídka

Zdravotní přednáška
o bylinkách

ve čtvrtek 21.4. 2022
ve 14.00 hod

v Kulturně-spolkovém domě.
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Taneční soutěž
Novohradská číše

Memoriál Karla Hrušky, 42. roč.

sobota 7.5. 2022
od 10 hodin denní soutěž
od 18 hodin Galavečer

Denní soutěž a večerní gala program
nejlepších tanečních párů z ČR.

Pořádá město Nové Hrady
ve spolupráci s ČSTS České republiky.
Prodej vstupenek na KIC Nové Hrady

od 11.4.2022.

Město Nové Hrady připravuje na květen

                                   

Koncert a večerní zábavu v Hotelu Máj
Sobota 14.5.2022

                                   

Program:
13:00 - 14 hod. Petříkovská kapela
14:30 - 16 hod. Jihočeská PODHORANKA
16:30 - 19 hod. Kapela  JIŽANI

Vstupné dobrovolné. Výtěžek z odpoledního koncertu bude věnován na pomoc UKRAJINĚ.
20 - 01 hod.     Večerní zábava „3 na 3“

Hraje dechová hudba Veselá muzika a kapela ROKEŘI
Vstupné 100 Kč.
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Ohlédnutí za mozaikami IB
První letošní výstava v Koželužně - Mozaiky Ireny Budweiserové

trvala měsíc a přilákala zhruba sto padesát návštěvníků. A tentokrát se
vlastně všichni „dospělí návštěvníci“ shodli v kladném hodnocení celé
výstavy, někteří byli i překvapeni, jak a čím lze mozaiku vytvořit, jaký-
mi komponenty ji ozvláštnit a jak zajímavá to vlastně technika je.

Velmi příjemně výstava začala i samotnou vernisáží v sobotu 5.3., a
to hodinovým koncertem Ireny B. a Jakuba Racka (kytarový doprovod i
zpěv) a osobním Ireniným komentářem ke všem vystaveným exponá-
tům. A ačkoli při vernisáži nechyběla ani slova o „děním venku“, zej-
ména vyjádření k nejbolavějšímu tématu Ukrajiny, navzájem jsme si
alespoň dodali špetku síly do dalších dnů.

První výstava, řekněme tomu „výtvarně-hudební výkop“ letošní se-
zony, prostě udělala dobře všem, a to i lidsky a společensky. Opět se
potvrdily dva „vedlejší“ smysly umění – potěšit duši krásnem a zůstat
na chvíli v přítomném okamžiku a soustředit mysl k jednomu „cíli“,
tentokrát k mozaikám inspirativní osobnosti Ireny Budweiserové.

K. Jarolímková

Galerie Koželužna zve na výstavu obrazů

NOVÉ KOMPOZICE – NOVÉ HRADY / Václav Benedikt
Výstava obrazů k životnímu jubileu

malíře, který Hrady zná…
2.4. – 29.5. 2022

V. Benedikt je plzeňský rodák narozený
v roce 1952. Prošel soukromým studiem mal-
by u profesora Patery a od roku 1984 žije a
tvoří v Praze. V roce 2005 založil sdružení
umělců Benet, je členem Jednoty umělců vý-
tvarných v Praze a členem volného sdružení
FF16. Má za sebou přes 130 samostatných vý-
stav doma i v zahraničí. V Nových Hradech se
několikrát účastnil malířských sympozií pořá-

daných českobudějovickou Galerií VIDA,
díky kterým si vytvořil úzkou vazbu a přátel-
ský vztah s naším městem. Naposledy se v na-
šem městě účastnil sympozia a výstavy
„NH740“ a v roce 2020 výstavy věnované
vodě.
Výstava otevřena: duben, květen / st, pá-ne,

10-16 h a individuální návštěvy dle
telefonické domluvy na tel.: 602 150 208

Galerie Koželužna, Komenského ulice 398,
Nové Hrady

Připravujeme na léto
 Česko-rakouský plenér v rámci

projektu „Čas v umění a setkávání“
červen - srpen

Dvě 3denní letní výtvarné setkání pro ne-
profesionální malíře v N. Hradech a ve We-
itře. Výtvarný materiál a lektorné hrazeno
z projektu.
Další info. a přihlášky na kontaktu galerie
do 31.5.2022.

 Jiná výtvarka
8. – 12.8. 2022, 8:30 – 16:30 h

Výtvarné aktivity, různé výtvarné techniky
i způsoby tvoření, ve spolupráci s profesio-
nálními malíři. Poplatek dle použitého vý-
tvarného materiálu, pro děti od 10 do 15 let.
Další info. a přihlášky na kontaktu galerie
do 30.6.2022.
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Informace
z novohradského IC

V Informačním centru
v Nových Hradech si můžete

nově zakoupit knihy:
 Jan Jiráček:

Doudlebsko - krajina venkova
 Daniel Kovář, Jan Štifter

Todně. Vesnice schoulená pod horou
 Daniel Kovář, Jan Štifter

Svinenské návraty II.

Novohradské muzeum pořádalo
v březnu čtyři přednášky
Jak se rodí vztah k místu, kde žiji?

I prostřednictvím toho, jak dobře známe jeho historii.
Novohradské muzeum několik let zve nejen do svých expozic, ale i

na další doprovodnou nabídku. Ať už to byly např. komentované pro-
hlídky, kulturní akce s náměty místní historie, krátkodobé výstavy, hra-
né prohlídky zámku, poznávací výlety a rovněž popularizační přednáš-
ky. V březnu se muzejních přednášek uskutečnilo čtvero a každý z lek-
torů byl ve svém oboru opravdu kapacita.

Při první přednášce jsme se od paní profesorky PhDr. Mileny Lende-
rové, CSc. dozvěděli o hlavních zdrojích informací obsahující mimo
jiné i „běžný“ životní rytmus i obavy hraběnky Terezie o svou schovan-
ku Rosalii či synovce Jiřího Františka. Tím zdrojem informací byla pře-
devším dochovaná korespondence hraběnky Terezie.

Na druhé přednášce jsme si připomněli význam Terčina údolí z po-
hledu Buquoyů i v kontextu s dobou a atmosférou společnosti 18. a 19.
století. PhDr. Martin Krummholz, PhD., který se po letech k nám jako
lektor vrátil, jenom potvrdil díky dalším výzkumům, že naše Terčino
údolí je skutečně unikátní ve vztahu k ostatním anglickým parkům v Če-
chách a dalších částech Evropy, a že díky osvícenému páru Terezie a J.
Nepomukovi se zde děly bohulibé věci přesahující celý zdejší region.

Na třetí muzejní přednášce nám prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
přiblížil, jak vypadalo přebírání novohradského panství mezi jednotli-
vými rody Rožmberků, Švamberků a Buquoyů a zasvětil nás také do
rozdílů v jejich hospodaření s majetkem. A na závěrečné přednášce, kde
byl lektorem do PhDr. Miroslav Novotný, CSc., bylo tématem školství.
Posluchače nejprve seznámil s vývojem školského systému, aby se ná-
sledně mohl soustředit na region novohradský, v němž se podrobně za-
býval nejen statistikami školní docházky, ale i podmínkami, v nichž se
dříve vyučovalo.

Děkujeme všem zájemcům o muzejní přednášky a je skvělé, že je
pro vás znalost místní historie stá-
le lákavá a budeme se těšit na dal-
ší poznávací setkávání.

K. Jarolímková, V. Veberová

Paní prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. při první březnové muzejní
přednášce

Novohradský starosta představuje třetího lek-
tora muzejních přednášek pana prof. PhDr.
Jaroslava Čechuru, DrSc.

PhDr. Martin Krummholz, PhD.

Muzejní přednášky pro veřejnost a školu se konaly v rámci projektu Buqu-
oyský 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).
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Informace
z knihovny

V březnu jsme se mohli
opět radovat ze svátku patřící-

ho knihám a čtenářům, a proto naši knihovnu
navštívili druháčci paní učitelky Jany Tomáš-
kové a školkoví Broučci, další třídy si objed-
naly návštěvu knihovny na duben. S druháky
jsme si popovídali o známých ilustrátorech
dětských knih a ukázali si, jak se liší jejich „ru-
kopis“. Broučci si vyzkoušeli malou hru s na-
šimi tematickými kufříky, kdy měli za úkol
podle obrázku na kufříku najít knihy se stej-
ným tématem. Děti dokázaly, že jsou moc ši-
kovné.

Ve čtvrtek 17. března mohli zájemci nav-
štívit naši úplně poslední „Hodinku s kroni-
kářkou“ Ing. Jitkou Šáchovou spojenou s pro-
mítáním videí pořízených panem Pavlem Še-
belou a proletět se třemi desetiletími zpátky
časem. Na závěr jsme se ještě podívali na 10.
díl velice pěkného seriálu „Rajské zahrady“,
který pojednává o historii našeho města.

D. Císařová, knihovnice

 Stezka v troskách / Gemma Liviero
Srpen 1945. Ital Stefano se snaží dostat

domů přes válkou zničené Německo. Cestou
se ujme malého chlapce, jehož matka zemřela
a Stefano ho nechce nechat napospas nezná-
mému osudu. Společně najdou útočiště v od-
lehlé chatě. Ta patří Erichovi, bývalému ně-
meckému vojákovi. Na místě se postupně sej-
dou i další lidé – nedaleko žijící Rosalind se
svým traumatizovaným manželem Georgem.
Všichni postupně zjišťují, že jejich setkání po-
vede k něčemu fatálnímu. A když Stefano naj-
de dopisy Monique, záhadné dívky z Rosalin-
diných fotografií, dojde mu, že válka možná
skončila pro státy a generály, ne pro obyčejné
lidi chycené v pasti daleko od jakékoliv pomo-
ci…

 Zlomení andělé / Gemma Liviero
Příběh tří lidí, tří ztrápených duší v nacis-

tické Nové Evropě. Dívka v lodžském ghettu
se snaží přežít a získat šanci i pro svou rodi-
nu… Mladá Rumunka je umístěna do Říše pro
své modré oči a blonďaté vlasy, aby si na ní
všichni vyzkoušeli arizaci v praxi A jeden na-
cistický doktor zjišťuje, co všechno se páchá
ve jménu vědy… Každý z nich má své bolesti
a děsy. Každý z nich se musí porvat s osudem
o budoucnost a prostou naději.

 Křížová palba / Dick Francis
Poslední společná kniha Dicka a Felixe

Francise. Thomas Forsyth je důstojníkem brit-
ských vojenských sil v Afgánistánu, ale po
vážném úrazu jeho kariéra rychle skončí. Po
návratu do Anglie je nevlídně uvítán jen svou
matkou, trenérkou koní. Po sérií podivných
nehod se ukáže, že jeho matka je nucena půso-
bit svým vlastním koním zdánlivě náhodná
zranění, protože ji k tomu nutí neznámý vydě-
rač. Bývalý voják Forsyth, traumatizovaný
vzpomínkami z války a fyzickým utrpením, se
brzy vydá po jeho stopě.

 Vydděrač / Felix Francis

Vyšetřovatele BHA Jeffa Hinkleyho
požádá o pomoc nejlepší steeplový jezdec
současnosti Dave Swinton. Byť je přátelství
mezi žokeji a vyšetřovateli krajně neobvyklé,
oni dva jsou výjimkou a Jeff se tedy hned za
Davem vydává na návštěvu. Než se však stačí
dozvědět nějaké podrobnosti o tom, proč milá-
ček národa vypustil závod, pokusí se Jeffa ně-
kdo zabít – a vše nasvědčuje tomu, že to byl
právě Dave!

 Pozvaní / Jennifer McMahon

Manželská dvojice, Nate a Helen, jsou uči-
teli na prestižní střední škole v Connecticutu.
Jednoho dne se rozhodnou opustit pohodlí a
bezpečí předvídatelného městského života a
přestěhovat se na venkov. Chtějí se tak při-
blížit skutečnému životu a vše si vybudovat
vlastníma rukama. Tady, na pozemku v divo-
ké přírodě, začnou sami dva stavět dům svých
snů. Díky ne příliš přátelskému postoji míst-
ních lidí a několika záhadným událostem však
brzy zjistí, že jejich pozemek je spojen s tem-
nou minulostí a že legenda o zdejším duchovi
může mít reálný základ.

 Sudety ve stínu Mnichova / Jan Lakosil

Události, které navždy změnily soužití Če-
chů a Němců, očima samotných aktérů.
Konec 30. let, napětí v pohraničních oblastech
vrcholí. Jak toto období prožívali lidé, kteří se
dostali do soukolí dějin? Autentické záznamy
z období po uzavření mnichovské dohody na-
bízejí netradiční úhel pohledu. Českou stranu
zastupuje starosta, kronikář či rolník, němec-
kou příslušníci Wehrmachtu, henleinovec
nebo hoteliér prchající před československou
armádou. Unikátní publikaci doplňují více než
dvě stovky dosud nezveřejněných dobových
fotografií.

DUBNOVÁ VÝROČÍ 2022
 3. 4. 1897 zemř. Johannes Brahms,

německý skladatel (nar. 7. 5. 1833) 125

 4. 4. 1832 nar. Josef Zítek, architekt,
stavitel Národního divadla
(zemř. 2. 8. 1909) 190

 4. 4. 1882 nar. Emil Filla, malíř, grafik
a sochař (zemř. 7. 10. 1953) 140

 4. 4. 1937 zemř. František Xaver Šalda,
spisovatel a literární kritik
(nar. 22. 12. 1867) 85

 5. 4. 1997 zemř. František Kožík,
spisovatel, (nar. 16. 5. 1909) 25

 14. 4. 1922 nar. Stella Zázvorková,
herečka (zemř. 17. 5. 2005) 100

 16. 4. 1882 nar. Jaromír John
(vlastním jménem Bohumil Markalous),
spisovatel, novinář, výtvarný kritik a estetik
(zemř. 24. 4. 1952) 140

 20. 4. 1292 král Václav II. založil
na Zbraslavi klášter cisterciáků 730

 20. 4. 1937 zemř. Josef Mařatka, sochař
a malíř (nar. 21. 5. 1874) 85

 20. 4. 2002 zemř. Vlastimil Brodský,
herec (nar. 15. 12. 1920) 20

 21. 4. 1892 nar. Jaroslav Kvapil,
skladatel, dirigent a klavírista, hudební
pedagog (zemř. 18. 2. 1958) 130

 22. 4. 1947 Jiří Hanzelka a Jiří Zikmund
vyjeli na svou první cestu do Afriky
a Ameriky, vrátili se v roce 1950 75

 23. 4. 997 zemř. Vojtěch Slavníkovec,
druhý český biskup (nar. okolo r. 957) 1025

 24. 4. 1952 zemř. Jaromír John
(vlastním jménem Bohumil Markalous),
spisovatel, novinář, výtvarný kritik a estetik
(nar. 16. 4. 1882) 70

 25. 4. 1932 nar. František Venclovský,
dálkový plavec, první československý
občan, který přeplaval kanál La Manche
z Francie do Anglie v roce 1971
(zemř. 13. 12. 1996) 90

 27. 4. 1882 nar. Jaroslav Benda,
malíř (12. 1. 1970) 140

 27. 4. 1967 zemř. Karel Hladík,
sochař (nar. 27. 6. 1912) 55

 27. 4. 2007 zemř. Svatopluk Beneš,
herec (nar. 24. 2. 1918) 15

 29. 4. 1857 nar. František Ondříček,
houslista (zemř. 12. 4. 1922) 165

 30. 4. 1912 zemř. František Kmoch,
kapelník a lidový skladatel
(nar. 1. 8. 1848) 110

Broučci v knihovně2. třída v knihovně

Hodinka s kronikářkou

Okénko do knihovny
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Komunitní centrum organizuje pomoc
pro lidi v nouzi, kteří utíkají před válkou na
Ukrajině a dorazili k nám na Nové Hrady.

Chtěli bychom tímto velice poděkovat
všem lidem a dobrovolníkům, kteří pomáhají!

Materiální pomoc
Pro účely materiální pomoci byl zřízen

sklad, kde shromažďujeme oblečení, potravi-
ny, hračky a hygienické potřeby pro uprchlí-
ky, kteří jsou ubytovaní na Nových Hradech.
Materiální pomoc se vydává a rozděluje dle
konkrétní potřeby: Po, St 15 - 17 h a potraviny:
Pá 15-17 h.

Momentálně je sklad dostatečně zásoben a
další potřebný materiál budeme hlásit dle ak-
tuální potřeby. DĚKUJEME!!

Dětská herna
Školní družina dočasně zapůjčila své záze-

mí v Komunitním centru, kde jsme zřídili dět-

skou hernu. Prostor bude do odvolání sloužit
VŠEM dětem a jejich doprovodu, jako místo
pro hraní, setkávání se, sdílení a odpočinek.

Možné je využít nejen vybavenou hernu,
ale i wi-fi, 2 počítače s připojením k internetu,
čajovou kuchyňku a sociální zařízení.

Pro UK maminky je zde možnost kontak-
tovat potřebnou pomoc, sdělit své aktuální
potřeby nebo se jen odreagovat s dětmi a zved-
nout si náladu v těžkých časech.

Herna je otevřena každý všední den od
8.30-11 a 15-17 hodin.

Kroužky pro děti
Po dohodě s lektory nabízíme v KC volno-

časové aktivity i pro ukrajinské děti.

 Výtvarný kroužek

středa 15 – 16.30 hod.

 Keramický kroužek

středa 14 - 15 hod. a 16 – 17 hod.

čtvrtek 14 - 15 hod.

 Sobotní tvořivá dílna

Hudební tvořivá dílna se přesouvá na duben a
nachystali jsme pro Vás výrobu zvukových a
hudebních nástrojů, které už některé děti znají
z lekcí muzikoterapie (chřestidla, bouřkový
buben a zvonkohry). Dílna proběhne v sobotu
23. 4. od 16 do 18 hodin, cena dle spotřebova-
ného materiálu 100 - 200,- Kč.

 FOTO kroužek

Termíny pro dubnové schůzky našich mla-
dých fotografů a filmařů jsou:
pátek 1. 4. od 16 hod.

sobota 16. 4. od 13 hod.

pátek 29. 4. od 16 hod.

Aktuální informace sledujte na FB stránce
Komunitko Nové Hrady.

Kontakt pro veškeré dotazy a nabídky
pomoci: koordinátorka KC Lucie Sovová,

tel: 774 766 676,
email: kcnovehrady@gmail.comSklad materiálu a potravin na pomoc Ukrajincům

Fotokroužek

Herna
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Poděkování
Dovoluji si poděkovat vedení města

Nové Hrady, především panu starostovi
Mgr. Vladimíru Hokrovi, za letitou pod-
poru prachatického hospice sv. Jana N.
Neumanna. Bez finanční podpory obcí a
měst bychom mohli našim pacientům po-

máhat jen velmi obtížně, neboť úhrady zdravotních pojišťoven po-
kryjí sotva polovinu potřebných nákladů.

Finanční pomoc města využíváme ve prospěch vašich obyvatel.
Za poslední roky jsme v lůžkovém hospici doprovodili desítky va-
šich sousedů. Dalším jsme pomohli prostřednictvím domácího hos-
pice. Nejen u nich jsme naplnili slib, který dáváme přicházejícím
pacientům – totiž, že nebudou trpět nesnesitelnou bolestí, za každých
okolností zůstane zachována jejich lidská důstojnost a v posledních
chvílích nezůstanou sami. Svět se díky vám stal hezčím. Děkujeme!

Robert Huneš, ředitel hospice sv. Jana N. Neumanna

Duben
Sníh už z polí dávno sešel,
měsíc duben právě vešel.
Je to měsíc proměnlivý,
vítr vane jako divý.

Chvíli prší, chvíli sněží,
čas – ten vážně rychle běží.
A když prší na apríla,
měsíc květen mokrý bývá.

Na desátého dubna den,
když zaseješ právě len,
úroda z něj bude skvělá,
pevné plátno se z něj dělá.

Když se v dubnu ozve hrom,
chyť si kámen nebo strom.
A když hodně vítr duje,
stodola se naplňuje.

Když pak na svatého Jiří,
sluníčko paprsky hýří,
tak ze svých zimních úkrytů,
z pod kamínků, ze skrytu,
vylézají hadi a štíři.

Eliška Búdová
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Začaly veletrhy
cestovního ruchu

V březnu se v areálu PVA Expo Praha
konal 30. ročník mezinárodních veletrhů
Holiday World a Region World a souběžně
i veletrh FOR CARAVAN a FOR BOAT.
Na „regionálním veletrhu“ se prezentovala
Česká republika hlavně v rámci krajů či záj-
mových organizací. Součástí expozice Jihoče-
ského kraje byla i prezentace naší oblasti
Novohradsko-Doudlebsko, a tedy i našeho
města. Po „kovidovém období“ to byl nejspíš
první z „klasických veletrhů“ bez jakýchkoli

organizačních omezení. Velkou návštěvnost
(zejména v sobotu 19.3.) podpořila jistě i
ukázka a prodej karavanů, kterým se v posled-
ních letech velmi zvýšila obliba, a také lodě s
další nabídkou pro vodní rekreační sporty.

Psát dnes s jistotu, jaký bude domácí ces-
tovní ruch, se příliš nedá. Nicméně chuť cesto-
vat po dvou letech „kovidových omezení“
bychom mohli předpovídat docela velkou.

Touha po poznávání nových a zajímavých
míst, po nevšedních zážitcích a potřeba „do-
volenkového odpočinku“ je „věčná“ a nor-
mální a pokud to bude jen trochu možné
neměli bychom na to rezignovat. Tak snad
bude cestování v roce 2022 možné a bezpečné
ve světě i u nás Čechách a také v Nových Hra-
dech.

K. Jarolímková
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Národní seminář Českého svazu Allkampf-Jitsu
Členové TJ karate Nové Hrady úspěšně splnili zkoušky STV

Národní seminář Českého svazu Allkampf-Jitsu se konal ve dnech 26.- 27.3.2022 v areálu Spor-
tovního klubu policie v Českých Budějovicích. Semináře se účastnilo přes sto cvičenců z Tiger
Fight Club Chomutov , AKJ Most, ŠBU Plzeň, Pumy Lázně Toušeň, AKJ Brno, AKJ Jaroměř,
Panters Písek, Samurai Domažlice, Cobra Ryu Strakonice, SKP České Budějovice , AKJ Trhové
Sviny a TJ karate Nové Hrady.

Naši členové trénovali na nadcházející Mis-
trovství ČR Czech Bohemia Open v AKJ, které
se bude konat 9.4.2022 v Chomutově, ale také se
připravovali na zkoušky na stupně technické vy-
spělosti v Sebeobraně AKJ.

V početném poli adeptů na zkoušku (57 cvi-
čenců), se rozhodně naši borci neztratili, všichni
splnili náročné přezkoušení na vyšší technický
stupeň technické vyspělosti v Sebeobraně Allkampf-Jitsu. Gratuluji: Nikole Morongové, Karlu
Morongovi, Karolíně Houserové a Marku Houserovi ke zdařilé zkoušce na další cestě v Bojovém
umění.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

MAS Sdružení Růže
ocenilo

Novohradské karatisty
Nikola Morongová a Tomáš Balko převza-

li ocenění za sport (foto na str. 1).

Místní akční skupina Sdružení Růže oceni-
la 15. března 2022 v kulturním domě v Trho-
vých Svinech talentované děti a mládež, které
získaly skvělé výsledky v oblasti sportu, hud-
by, přírodovědy a techniky na krajské, repub-
likové, evropské, ale také světové úrovni.
Z mnoha navržených bylo nakonec vybráno
odbornou komisí 38 oceněných, kterým předal
diplom, plaketu, marcipánovou sladkost a fi-
nanční ocenění náměstek Jihočeského hejtma-
na pan Ing. Hroch a členové MAS Sdružení
Růže.

Mezi oceněnými byli také členové oddílu
TJ Karate Nové Hrady Nikola Morongová a
Tomáš Balko za skvělé výsledky v oblasti
sportovního karate a Sebeobrany AKJ. Jmeno-
vaní zvítězili v letech 2019 – 2021 v Krajském
přeboru v Karate i Allkampf-Jitsu a také obsa-
dili medailové pozice v obou sportech na
Mistrovství České republiky.

Gratuluji oceněným a přeji hodně zdaru do
dalších sportovních klání.

Martin Hermann
předseda oddílu karate
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