Červenec 2022

číslo 7, ročník XXVII

Cena 5 Kč

Léto už je v plném proudu a dovolené též
Po dvouletém útlumu cestovního ruchu
vlivem „kovidové pandemie“ a navzdory
politicko-společenské situaci ve světě, tedy
zejména „nepochopitelné“ válce na Ukrajině,
začalo období dovolených. Komu se podařilo
našetřit na cestování, které se stalo pro nás
všechny za poslední tři dekády běžnou věcí, tak
vyráží do světa za odpočinkem, relaxací, inspirací a trochu se i „utíká vypnout od starostí“.
A při tom všem očekává skvělé služby a péči.
Stejně tak očekává každý návštěvník našeho města či destinace, že i tady najde všechno
to, co k dokonalé dovolené a k cestovnímu ruchu
patří. Jsme totiž i turistická oblast. Předpokládám, že kvůli „posteli a jídlu“, tedy penzionům a

restauracím, nejspíš necestujeme. Vždyť postel
a jídlo máme i doma. Ale co to ostatní? Proč se
vydat právě na jih jižních Čech? Proč zrovna
do Nových Hradů a na Novohradsko?
Tím hlavním důvodem je rozhodně krajina
a možnost v ní pobývat. Na červnové konferenci o Novohradských horách byla zdejší krajina dokonce označena jako jedinečná, jako
fenomén. Pokud jste se na přednášky a diskusi
při konferenci nedostali, můžete si o ní přečíst
uvnitř zpravodaje.
Myslím si, že další zásadní důvod, proč mít
dovolenou na Novohradsku, kromě té krajiny,
není. Vše ostatní, co je zde k mání (kulturní památky, skanzeny, festivaly…) je už jenom „do-

provodným programem“. Ale není nepodstatným,
protože často při dovolené se rádi necháme „obohacovat kulturními zážitky“ a jdeme třeba i na takový koncert, který „normálně nemusíme“,
nebo navštívíme muzeum s pamětí na události, které nejsou příliš příjemné. I o novohradské kulturní nabídce, zejména té hudební,
se dočtete v tomto vydání NZ.
Ať už strávíte dovolenou v domovské krajině nebo ve světě, přeji všem neuspěchané léto,
štěstí na cestách a inspirativní setkání. A když
si z cest přivezete semínko něčeho krásného,
tak to pak zasejte doma, v Nových Hradech.
Děkuji J
K. Jarolímková

V červnu se uskutečnil v Nových Hradech na zámecké louce jubilejní
ročník akce zaměřené na ochranu přírody s doprovodným programem.
Podrobně se o tom dočtete uvnitř NZ

Fotografie z červnové vernisáže výstavy Čas v umění/Zeit in der Kunst.
Výstava českých a rakouských umělců ze společného příhraničního regionu je k vidění do konce července v Koželužně

O přírodě a jejích rostlinných pokladech bylo i setkání s bylinkářkou
paní Malinovskou, které pořádala Městská knihovna N. Hrady.
Více o aktivitách knihovny uvnitř NZ

Foto z červnové konference o Novohradských horách. Na programu
konference, které se zúčastnilo přes sto návštěvníků, byly velmi zajímavé odborné přednáškové bloky i „otevření“ otázky o ochraně přírody
a krajiny Novohradska
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Broučci v ZOO
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Posilnění Koťátek před divadlem v ZOO

FOTOOHLÉDNUTÍ
aneb Výlety a zábavná poznávání novohradských dětí

Indiánská výprava

Slunička na výletě v Borovanech

ŠD připravila pro děti „Dětský den na stezce Modré paní #&
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INFORMACE Z RADNICE
Zápis ze 121. schůze městské rady
ze dne 16.5.2022
Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta
Miroslav Vrchota, člen rady
Ing. Eva Ševčíková, člen rady
s hlasem poradním:
Ing. Vladimír Schusser

Bylo projednáno:
 1. Kontrola usnesení ze 120. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 120. jednání rady města.
 2. Odkup pozemku – SOHORS spol. s r.o.
Rada města bere na vědomí žádost o odprodej pozemku parc. č. KN 502 a části poze2
mku parc. č. KN 501 o výměře cca 320 m ,
vše v k. ú. Obora u Vyšného a pověřuje
Osadní výbor Nakolice, Obora, Vyšné dalším projednáním.
(Rada obdržela od společnosti SOHORS
spol. s r.o., Žár žádost o odkup pozemků
v k.ú. Obora u Vyšného, a to pozemku parc.
č. KN 502 a části pozemku parc. č. KN 501
2
o výměře cca 320 m , za účelem rozšíření
pozemku parc. č. 503, který je ve vlastnictví
žadatele.)
 3. Nařízení města Nové Hrady
– O PLACENÉM STÁNÍ
MOTOROVÝCH VOZIDEL
NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH
V KATASTRU MĚSTA N. HRADY
Rada města vydává Nařízení města N. Hrady
O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH
VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V KATASTRU MĚSTA N. HRADY
dle návrhu.
(Rada obdržela od společnosti SOHORS
spol. s r.o., Žár žádost o odkup pozemků
v k.ú. Obora u Vyšného, a to pozemku parc.
č. KN 502 a části pozemku parc. č. KN 501
2
o výměře cca 320 m , za účelem rozšíření
pozemku parc. č. 503, který je ve vlastnictví
žadatele.)
 4. Nařízení města Nové Hrady
– Ceník provozu parkování ve městě
Nové Hrady
Rada města vydává Ceník provozu parkování ve městě Nové Hrady dle návrhu.
(Rada projednala návrh Nařízení města
Nové Hrady, které stanovuje ceny za užití
vybraných místních komunikací (parkovacích ploch) ve městě Nové Hrady a přilehlých osadách.)
 5. Navýšení dotace – TSM Nových Hradů
Rada města bere na vědomí žádost ředitelky
Technických služeb města Nových Hradů
o navýšení dotace na rok 2022, a to o částku
280.200 Kč. Rada souhlasí s navýšením dotace formou rozpočtového opatření a postupuje jej ke schválení zastupitelstvu města.
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(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů žádost o navýšení dotace na rok 2022, a to o částku
280.200 Kč. Žádost je odůvodněna vyššími
výdaji za materiálu a opravy. Rada souhlasila s navýšením dotace pro TSM formou
rozpočtového opatření ve výši 280.200 Kč.)
 6. Navýšení dotace – ŽŠ Nové Hrady
Rada města bere na vědomí žádost ředitele
ZŠ Nové Hrady o navýšení dotace na rok
2022, a to o částku 34.520 Kč. Rada souhlasí s navýšením dotace formou rozpočtového
opatření a postupuje jej ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od ředitele ZŠ Nové Hrady
žádost o navýšení dotace na rok 2022, a to
o částku 34.520 Kč. Žádost je odůvodněna
vyššími výdaji spojenými se stravováním.
Rada souhlasila s navýšením dotace pro ZŠ
formou rozpočtového opatření ve výši
34.520 Kč.)
 7. ÚP – vypořádání s námitkami
Rada města bere na vědomí Výzvu k uplatnění stanovisek k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek
uplatněných v rámci opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu
Nové Hrady a postupuje k projednání zastupitelstvu města.
(Starosta seznámil radu s výsledky opakovaného veřejného projednání návrhu
"Územního plánu Nové Hrady", jednotlivými návrhy rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení připomínek. Rada města souhlasí s návrhy rozhodnutími o námitkách a
návrhem vyhodnocení připomínky a doporučuje vyhovět všem návrhům dle návrhu.)
 8. Rozpočtové opatření č. 5/2022
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2022.
(Rada obdržela od ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 5/2022.)
 9. Neinvestiční dotace JČK – Podpora
muzeí a galerií – Muzejní hrátky
Rada města bere na vědomí oznámení o poskytnutí dotace ve věci zajištění projektu Muzejní hrátky z programu Podpora muzeí a
galerií ve výši 20.000 Kč a pověřuje starostu
podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje, Krajského úřadu, Oznámení o poskytnutí dotace
(neinvestičního charakteru) a návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve věci zajištění projektu Muzejní hrátky z programu Podpora
muzeí a galerií. Výše poskytnuté dotace:
20.000 Kč.)
 10. Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo –
ARCHATT Památky spol. s r.o.
Rada města schvaluje Dodatek č. 4 ke
smlouvě ve věci "Stavební úpravy domu
Komenského ulice č.p. 188, Nové Hrady"
se společností ARCHATT Památky spol.
s r.o. a pověřuje starostu jeho podpisem.
(Rada projednala návrh Dodatku č. 4 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 dobu plnění
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v odst. IV, kdy vlivem nepředvídatelných
stavebních prací dochází k prodloužení termínu realizace, a to do 30.11.2022. Dále dochází navýšení ceny díla na 14.047.743,91 Kč
bez DPH (navýšení o 250.499 Kč s DPH).)
 11. SDH – doprava vody do bazénů
Rada města souhlasí s poskytnutím služby
ve věci napouštění bazénů dle návrhu a pověřuje starostu dalším jednáním.
(Rada po předchozím projednání s velitelem
SDH Nové Hrady projednala návrh úplatného
dovozu vody pro napouštění bazénů v místech, kde není pozemek připojen na vodovodní řad a kde si lidé nemohou jinou formou
zajistit napuštění bazénů. Termíny dopravy
vody do bazénů: květen/červen. Maximální
kapacita cisterny je 6.000 litrů vody. Platby
budou uskutečněny prostřednictvím Ekonomického odboru Městského úřadu Nové Hrady dle objemu dovezené vody a navrženého
ceníku.)
 12. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo –
Památky CB s.r.o., Buková
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě ve věci "Rozvoj aktivit v KC Nové
Hrady" se společností Památky CB s.r.o.,
Buková a pověřuje starostu jeho podpisem.
(Rada projednala dodatek č.1 ke smlouvě se
společností Památky CB s.r.o., Buková k akci
Rozvoj aktivit v KC Nové Hrady. Dodatek
řeší navýšení ceny díla o 162.783,94 bez
DPH dle soupisu víceprací odsouhlasených
při realizaci díla.)
 13. Projekt "Spolupráce Nové Hrady –
Weitra bez hranic"
Rada města bere na vědomí rozhodnutí o financování v rámci projektu "Spolupráce
Nové Hrady – Weitra bez hranic" v rámci
Fondu malých projektů (Program Interreg
V-A, Rakousko - Česká republika) o schválení projektu s maximální výší dotace
19.485,40 EUR a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o financování.
(Rada obdržela rozhodnutí a návrh Smlouvy o financování v rámci projektu "Spolupráce Nové Hrady - Weitra bez hranic"
v rámci Fondu malých projektů (Program
Interreg V-A, Rakousko - Česká republika)
o schválení projektu bez připomínek s maximální výší dotace 19.485,40 EUR (85 %
způsobilých výdajů).)
Zápis ze 122. schůze městské rady
ze dne 30.5.2022
Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta
Miroslav Vrchota, člen rady
Ing. Eva Ševčíková, člen rady
s hlasem poradním:
Ing. Vladimír Schusser

Bylo projednáno:
 1. Kontrola usnesení ze 121. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 121. jednání rady města.
pokračování na str. 4
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INFORMACE Z RADNICE
pokračování ze str. 3
 2. Sponzorský dar – Mateřská škola
Nové Hrady
Rada města souhlasí s přijetím sponzorského daru ve formě cukrovinek na dětský den
pro MŠ Nové Hrady od firmy Flosman a.s.
Nové Hrady ve výši 1.279 Kč.
(Rada obdržela od MŠ Nové Hrady žádost
o schválení sponzorského daru ve formě
cukrovinek na dětský den (16. sportovní hry
v MŠ) v Mateřské škole Nové Hrady od firmy
Flosman a.s. Nové Hrady ve výši 1.279 Kč.)
 3. Azylový dům – znalecký posudek
Rada města schvaluje záměr prodeje nemovité věci na pozemku parc.č. st. 291, jehož
součástí je stavba č.p. 121 v k.ú. Byňov dle
návrhu za min. částku 225.000 Kč a pověřuje tajemníka MěÚ Nové Hrady zveřejněním
záměru na úřední desce města.
(Rada projednala záměr zveřejnit a prodat
nemovitou věc na pozemku parc. č. st. 291,
jehož součástí je stavba č.p. 121 v k.ú. Byňov. Znalecký posudek č. 394/20/2022
stanovuje tržní hodnotu posuzované nemovitosti na 225.000 Kč. Pozemek a stavba
stojí na pozemku, ke kterému nevede přístup z veřejného prostranství/komunikace.
Přístupová cesta se nachází ve vlastnictví
třetí osoby a bude tedy v budoucnu nutné
zřídit zde min. věcné břemeno chůze a jízdy
či zřízení nezbytného přístupu.)
 4. Žádost o pronájem – Kučera
Rada města bere na vědomí žádost p. Z. Kučery, Nové Hrady ve věci pronájmu části
pozemku parc.č. KN 1431/6, k.ú. Údolí
2
u Nových Hradů o ploše cca 68 m a pověřuje Osadní výbor Údolí u Nových Hradů dalším projednáním.
(Rada obdržela žádost od p. Z. Kučery,
Nové Hrady ve věci pronájmu části pozemku parc.č. KN 1431/6, k.ú. Údolí u No2
vých Hradů o ploše cca 68 m dle náčrtu za
účelem rozšíření zahrady.)
 5. Pronájem nebyt. prostor – č.p. 191
(po zveřejnění)
Rada města schvaluje pronájem nebytových
prostor v objektu č.p. 191, Komenského uli2
ce, Nové Hrady dle návrhu o výměře 40 m
společnosti DEXTERA DEVELOPMENT
2
s.r.o. za částku 310,-Kč/m /rok, na dobu pěti
let s tříměsíční výpovědní lhůtou a pověřuje
Technické služby města Nových Hradů (p.
Duspivová) přípravou nájemní smlouvy.
(Rada po zveřejnění projednala žádost společnosti DEXTERA DEVELOPMENT s.r.o.
na pronájem nebytových prostor v objektu
č.p. 191, Komenského ulice, Nové Hrady.
Předmětné prostory by společnost využila
k provozu a zpracovávání ovčí vlny. Společnost DEXTERA DEVELOPMENT s.r.o.
2
předložila nabídku 310 Kč/m /rok.)
 6. Dodatek č. 3 – ČR – Úřad práce ČR
Rada města schvaluje Dodatek č.3 k Dohodě o spolupráci v rámci projektu Zaměstnanost venkova v Jihočeském kraji (Se sousedy

II, reg.č. CZ.03.1./0.0/0.0/15_010/0000033
a pověřuje starostu jeho podpisem.
(Rada projednala Dodatek č.3 k Dohodě
o spolupráci v rámci projektu Zaměstnanost
venkova v Jihočeském kraji (Se sousedy II,
reg. č. CZ.03.1./0.0/0.0/15_010/0000033.
Dodatek řeší prodloužení realizace projektu
do 30.04.2023.)
 7. Poskytnutí dotace Jčk –
"Modernizace webu KIC Nové Hrady"
Rada města bere na vědomí oznámení
o poskytnutí dotace ve věci zajištění projektu Modernizace webu KIC Nové Hrady
z programu Podpora cestovního ruchu ve
výši 40.000 Kč a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje, Krajského úřadu, Oznámení o poskytnutí dotace
(neinvestičního charakteru) a návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve věci zajištění projektu Modernizace webu KIC Nové Hrady
z programu Podpora cestovního ruchu.
Výše poskytnuté dotace: 40.000 Kč.)
 8. Poskytnutí dotace Jčk –
"NOVOHRANÍ 2022"
Rada města bere na vědomí oznámení o poskytnutí dotace ve věci zajištění projektu
NOVOHRANÍ 2022 z programu Podpora
kultury ve výši 40.000 Kč a pověřuje starostu
podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje, Krajského úřadu, Oznámení o poskytnutí dotace
(neinvestičního charakteru) a návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve věci zajištění projektu NOVOHRANÍ 2022 z programu
Podpora kultury. Výše poskytnuté dotace:
40.000 Kč.)
 9. Poskytnutí dotace Jčk – "Opravdová
láska Novohradská"
Rada města bere na vědomí oznámení o poskytnutí dotace ve věci zajištění projektu
Opravdová láska Novohradská z programu
Podpora cestovního ruchu ve výši 45.000 Kč
a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o
poskytnutí dotace.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje, Krajského úřadu, Oznámení o poskytnutí dotace (neinvestičního charakteru) a návrh
Smlouvy o poskytnutí dotace ve věci zajištění projektu Opravdová láska Novohradská z programu Podpora cestovního ruchu.
Výše poskytnuté dotace: 45.000 Kč.)
 10. Zápis – finanční komise
Rada bere na vědomí zápis z jednání Finanční komise rady města ze dne 25.05.2022.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční komise konané dne 25.05.2022.)
 11. Zápis do MŠ pro občany Ukrajiny
Rada města bere na vědomí informaci ředitelky MŠ Nové Hrady o zápisu do mateřské
školy pro občany Ukrajiny, kterým byla
v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.
(Rada obdržela informaci a podmínky ředitelky MŠ Nové Hrady o zápisu do mateřské
školy pro občany Ukrajiny, kterým byla v
ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvis-
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losti s ozbrojeným konfliktem na území
Ukrajiny.)
 12. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající stavební řízení.
(Rada byla starostou informována o probíhajícím stavebním řízení a neměla k němu
připomínky.)
 13. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.
(Rada byla starostou informována o probíhajících správních řízeních, ve kterých je
město účastníkem řízení a neměla k nim připomínky.)
 14. Doplnění žádosti – Princová
Rada města bere na vědomí žádost o prodej
pozemku p.č. KN 1497 k.ú. Údolí u Nových
Hradů a pověřuje Osadní výbor Údolí u Nových Hradů dalším projednáním.
(Rada obdržela od paní H. H. Princové doplnění žádosti o prodej pozemku p.č. KN
1165 k.ú. Údolí u Nových Hradů za účelem
výstavby rodinného domu. Doplnění řeší
žádost o možnost odkoupení sousedícího
pozemku parc.č. 1497, k.ú. Údolí u Nových
Hradů.)
Zápis ze 123. schůze městské rady
ze dne 06.06.2022
Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta
Miroslav Vrchota, člen rady
Ing. Eva Ševčíková, člen rady
s hlasem poradním:
Ing. Vladimír Schusser

Bylo projednáno:
 1. Kontrola usnesení ze 122. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 122. jednání rady města.
 2. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo –
DVOŘÁK STAVEBNÍ s. r. o.
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě ve věci "Chodník Vitorazská ulice - II. etapa" se společností DVOŘÁK STAVEBNÍ
s. r. o. a pověřuje starostu jeho podpisem.
(Rada projednala Dodatek č.1 ke smlouvě
se společností DVOŘÁK STAVEBNÍ s. r.
o. ve věci realizace díla "Chodník Vitorazská ulice – II. etapa", reg. č. projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016098. Dodatek řeší navýšení ceny díla na částku
2.758.527,79 Kč s DPH (navýšení o
278.029 Kč s DPH) dle soupisu odsouhlasených víceprací.)
ZÁPIS z 18. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nové Hrady
konaného dne 26. května 2022
Přítomni:
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Jan Kollmann, Martina Kourková, Petr Mipokračování na str. 5
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chale, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl,
Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Omluveni:
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič,
Marek Petrášek.
Celkem bylo přítomno 12 členů zastupitelstva.
Zapisovatel:
Bc. Ilona Volfová - referent městského úřadu
Pan starosta zahájil zasedání, které se konalo od 18.00 hodin v sále Kulturně-spolkového
domu v Nových Hradech. Bylo přítomno
12 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina, a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan
starosta konstatoval, že zápis ze 17. zasedání
zastupitelstva byl řádně ověřen, předán ke
zveřejnění a nebyla vůči němu vznesena žádná
námitka.
Pan starosta nechal hlasovat o schválení
programu jednání.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení ze 17. zasedání
zastupitelstva
2. Dispozici s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Závěrečný účet města za rok 2021
5. Účetní závěrka města za rok 2021
6. Financování DA pro SDH Nové Hrady
7. Územní plán – vypořádání s námitkami
8. Interpelace
9. Diskuse
10. Závěr a usnesení
Hlasování:
Pro 12
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Jan Kollmann, Martina Kourková, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta navrhl složení návrhové komise, a to: Bc. Josef Vochoska, Mgr. Michal Jarolímek, Martina Kourková.
Hlasování:
Pro 10
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan
Kollmann, Martina Kourková, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 2
Martina Kourková, Bc. Josef Vochoska.

Návrhová komise byla schválena - 10 hlasy. Předsedou komise byl zvolen Bc. Josef
Vochoska.
Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápisu z 18. jednání zastupitelstva: Ing. Zdeněk
Dorschner, Jan Kollmann.
Hlasování:
Pro 10
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Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Petr Michale, Mgr. Michal
Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková,
Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 2
Ing. Zdeněk Dorschner, Jan Kollmann

Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návrhu - 10 hlasy.
 1. Kontrola usnesení ze 17. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení ze 17. jednání zastupitelstva přednesl přítomným starosta města
Mgr. Hokr.
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva
města. - 12 hlasy.
Hlasování:
Pro12
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan
Kollmann, Martina Kourková, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 0
 2. Dispozice s majetkem
2.1 Odkoupení pozemku - Novotný
Pan starosta informoval o žádosti pana Novotného k prodeji pozemku parc. č. 1890 v k.ú.
Veveří u Nových Hradů, kdy se tato koupě již
v minulosti projednávala.
V dané lokalitě se pan Novotný nově stal
majitelem okolních pozemků.
Na místě bylo provedeno místní šetření, byl
vypracován znalecký posudek a došlo k ocenění vodní plochy.
Cena pozemku vychází ze schválené Směrnice Zastupitelstva města Nové Hrady - oceňování pozemků pro převody z majetku města
2
z roku 2011 a činí 70 Kč/m .
Bc. Vochoska uvedl, že se finanční výbor
z časových důvodů nesešel a dispozice s majetkem nebyly projednány. Dále požádal o včasnější zasílání termínů konání zastupitelstva.
K prodeji pozemku panu Novotnému uvedl,
že již dříve prosazoval dlouhodobý pronájem
pozemku, ne prodej. V návaznosti na prodej
pozemku uvedl, že souhlasí pod podmínkou,
že část pozemku bude ošetřena věcným břemenem pro město.
Pan Dorschner se dotazoval na počet prodávaných pozemků, které se budou projednávat podle staré směrnice města.
Pan starosta odpověděl, že tento pozemek
je poslední, kdy se prodej pozdržel z důvodu
provádění místních šetření a vypracování znaleckého posudku.
Pan Dorschner se dotazoval na způsob určení prodejní ceny pozemku.
Pan starosta odpověděl, že cena za prodej
pozemku je stanovena dle staré směrnice a
není diametrálně odlišná od znaleckého posudku. Pan Novotný se stanovenou cenou souhlasí a nadále se bude o pozemek starat.
Bc. Vochoska uvedl, že byl již dříve stanoven princip prodeje, kdy při řešení prodeje
vodního toku by cena měla být stanovena znaleckým posudkem.

5
Ing. Štangl uvedl, že prodeje nemovitostí
by měly být realizovány podle cenové mapy.
Jedná se o pozemek, který pro město není
důležitý a směrnice pro oceňování pozemků
umožňuje oba způsoby prodeje a pan Novotný
se stanovenou cenou souhlasí.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1890, k. ú. Veveří u Nových
2
Hradů o výměře 361 m panu Milanu Novo2
tnému, Veveří za částku 70 Kč/m a pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy. 10 hlasy.
Hlasování:
Pro 10
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan
Kollmann, Martina Kourková, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Miroslav
Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 2
Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska.

2.2 Smlouva o smlouvě budoucí - "Nové
Hrady kabel VN směr celnice"
Pan starosta uvedl, že v bodu 2.2 a 2.3 se
jedná se o návrhy smluv od společnosti PRO
22 v.o.s., České Budějovice o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene na akci:
"Nové Hrady kabel VN směr celnice" a "Nové
Hrady - parcela č. 824/47 NN", kdy stavbou
budou zatíženy pozemky města.
Jedná se pozemky určené pro podnikání
vedoucí od ulice Pod vodárnou směrem
k celnici, kdy společnost EG.D., a.s., k těmto pozemkům připravuje přivedení elektrické energie.
Navržená cena věcných břemen je stanovena na 21 100 Kč a 15 900 Kč a splňuje
požadavky města.
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
č.: CB-001040019985/003-PRO2 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a.s., Brno na akci: Nové Hrady
kabel VN směr celnice, za jednorázovou úhradu ve výši 21.100 Kč a pověřuje starostu města jejím podpisem. - 12 hlasy
Hlasování:
Pro 12
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan
Kollmann, Martina Kourková, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 0
2.3 Smlouva o smlouvě budoucí - "Nové
Hrady - parcela č. 824/47 NN"
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
č.: CB-001030066103/003_PRO2 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a.s., Brno na akci: Nové Hrady parcela č. 824/47 NN, za jednorázovou úhradu
ve výši 15.900 Kč a pověřuje starostu města
jejím podpisem. - 12 hlasy.
Hlasování:
Pro 12
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan
Kollmann, Martina Kourková, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.

pokračování na str. 6
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Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 0
 3. Rozpočtové změny
3.1 Rozpočtové opatření 2/2022, 3/2022,
4/2022
Pan starosta informoval o rozpočtových
opatřeních č. 2/2022, č. 3/2022 a č. 4/2022,
která byla schválena radou.
Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtová opatření č. 2/2022, č. 3/2022 a č.
4/2022. - 12 hlasy.
Hlasování:
Pro 12
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Jan Kollmann, Martina Kourková, Petr Michale, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 0
3.2 Navýšení dotace - TSM Nové Hrady, ZŠ
Nové Hrady
Pan starosta uvedl, že toto navýšení dotací
bude řešenou formou rozpočtového opaření č. 6.
Pan starosta informoval o žádosti ředitelky
TSM Nové Hrady o navýšení dotace na rok
2022 o částku 280 200 Kč z důvodu vyšších
výdajů za nákup materiál, z kterého se realizovala odstavná plocha ve Vitorazské ulici a část
bude použita i na další plánované stavby města
NH, a dále pak o žádosti ředitele ZŠ Nové
Hrady o navýšení dotace na rok 2022 o částku
34 520 Kč z důvodu vyšších výdajů spojených
se stravováním, které ZŠ zajišťovala pro občany postižené válkou na Ukrajině.
Ing. Štangl se dotazoval na období, ve kterém město kompenzuje vyšší náklady za stravování uprchlíků.
Pan starosta odpověděl, že se jedná o kompenzaci za období 2 předešlých měsíců a od
května 2022 si úhrady za stravování hradí
sami uprchlíci na základě vyplácených dávek
ÚP standardním režimem jako všichni ostatní.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové
opatření č. 6/2022 ve věci navýšení:
a) provozní dotace o částku 280 200 Kč pro
Technické služby města Nových Hradů
b) provozní dotace o částku 34 520 Kč pro
Základní školu Nové Hrady. - 12 hlasy.
Hlasování:
Pro 12
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Jan Kollmann, Martina Kourková, Petr Michale, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 0
 4. Závěrečný účet Města Nové Hrady
rok 2021
Pan starosta uvedl, že body 4. a 5. se projednávají společně a jedná se o návrh závěreč-

ného účtu za rok 2021 a účetní závěrku Města
Nové Hrady za rok 2021.
Jedná se o veškeré stavy financí ke konci
roku 2021. Pan starosta informoval o čerpání
úvěrů v daném roce, přijatých a poskytnutých
dotacích, uvedl položky příjmů, čerpání rozpočtu, informace o sociálním fondu, fondu pro
oddávající a fondu vodohospodářského majetku. Pan starosta seznámil zastupitele s výsledkem hospodaření příspěvkových organizací,
kdy všechny vykázaly v daném roce zisk.
Dále pan starosta informoval o výsledku
přezkoumání hospodaření Města Nové Hrady
za rok 2021 provedeném Krajským úřadem Jihočeského kraje, kdy byla zjištěna jedna chyba, a to nezveřejnění veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace poskytovatelem na úřední
desce v zákonné lhůtě.
Tato chyba byla odstraněna a Smlouva
o poskytnutí dotace byla zveřejněna dle zákonných předpisů.
Bc. Vochoska se vyjádřil k závěrečnému
účtu města a uvedl, že závěrečný účet i účetní
závěrka jsou v pořádku, vyzdvihl minimální zadluženost a dobrý investiční potenciál města.
Dále zhodnotil hospodaření příspěvkových
organizací a Služeb s.r.o., kdy všechny vykázaly kladné hospodaření.
U Služeb s.r.o. poukázal na vysoutěžení
vynikající ceny za plyn, kdy na základě dané
skutečnosti všechny kotelny města vytápí objekty za stejnou cenu.
U Služeb Nové Hrady s.r.o. dále navrhoval
sledovat systém vytápění v kulturně spolkovém domě a zaměření se na centrální kotelnu,
kde jsou kotle pro vytápění ve špatném stavu
a bude zde potřeba udělat nějaký zásah.
Bc. Vochoska informoval o výši fondu investic u TSM k 1.1.2022, který je dobrým základem pro investování. V roce 2021 byl
pořízen osobní automobil, malotraktor s posypem a radlicí a v roce 2022 by měl být pořízen
nákladní automobil.
Pan starosta uvedl, že pro nákup nákladního automobilu pro TSM Nové Hrady je již
shoda v tom, jak má auto vypadat, k čemu má
sloužit, a jsou připraveny podklady pro vypsání výběrového řízení. V současné době je vypsán nový dotační titul na tento druh investic a
řeší se, zda by bylo možné z této dotace čerpat
část prostředků na pořízení tohoto automobilu.
Poté bude vypsáno výběrové řízení, a pokud
bude vysoutěženo, dodání se očekává až během léta 2023.
Ke stavu kotlů pan starosta uvedl, že na stávající kotle se provádějí posudky a Služby
Nové Hrady již v této souvislosti řeší nabídku
od společnosti TERMS.
Ing. Štangl se dotazoval na možnost zvážení
vytápění jiným způsobem, a to tepelnými čerpadly a dále požadoval u závěrečného účtu v
přehledu přijatých dotací uvádět dotační zdroj,
případně název programu, z kterého jsou dotace poskytovány.
Dále se dotazoval, v jakém režimu figuruje
město v programu Regenerace městských památkových zón.
Pan starosta odpověděl, že příjemcem celé
dotace v programu Regenerace městských památkových zón od Ministerstva kultury ČR je
Město Nové Hrady.
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Pokud o dotaci zažádá jiný vlastník nemovitosti, tuto žádost schvaluje zastupitelstvo
města a část dotace z Ministerstva kultury
město přeposílá soukromému subjektu.
K otázce tepelných čerpadel pan starosta
uvedl, že je možné o tomto způsobu vytápění
debatovat, avšak je zapotřebí posoudit stavy
budov, možnost jejich tepelných ztrát, vysokých nákladů na pořízení tohoto druhu vytápění a vzít také v potaz, že v některých
městských budovách jsou i bytové jednotky.
V současné době je tepelným čerpadlem vytápěna pouze školka a je otázkou, zda tímto způsobem vytápět i jiné objekty, jako je např.
radnice, kde fungují i jiné soukromé subjekty.
Pan Michale uvedl, že je zapotřebí vše
zhodnotit, posoudit a sledovat dotační tituly,
když se situace s vytápěním stále vyvíjí.
Pan starosta doplnil, že v současné době
město ve spolupráci s MAS Sdružení Růže
spolupracuje na možnostech nového systému
vytápění sportovní haly a DPS.
Bc. Vochoska upozornil v této souvislosti
na skutečnost, že centrální kotelna má uzavřenou smlouvu na vytápění do roku 2028 a taktéž je tato smlouva uzavřena se soukromými
budovami v Zahradní čtvrti.
Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný
účet Města Nové Hrady za rok 2021 a souhlasí
s celoročním hospodařením bez výhrad.
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2021 s výrokem "byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v § 10, odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb." a schvaluje opatření k
nápravě chyb a nedostatků uvedených v závěrečné zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření. – 12 hlasy.
Hlasování:
Pro 12
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Jan Kollmann, Martina Kourková, Petr Michale, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 0
 5. Účetní závěrka Města Nové Hrady
rok 2021
Zastupitelstvo města rozhodlo, že schvalovaná Účetní závěrka Města Nové Hrady za rok
2021 poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.,
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace Města Nových Hradů a účetní
závěrku schvaluje. – 12 hlasy.
Hlasování:
Pro 12
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Jan Kollmann, Martina Kourková, Petr Michale, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 0
 6. Financování DA pro SDH Nové
Hrady
Pan starosta uvedl, že rada obdržela od Investičního a majetkového odboru MěÚ Nové
Hrady informaci o příslibu poskytnutí dotace
pokračování na str. 7
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na pořízení dopravního automobilu pro SDH
Nové Hrady.
Výše vlastních zdrojů je tvořena rozdílem
mezi celkovou cenou DA a poskytnutou dotací (750 000 Kč - 450 000 Kč dotace GŘ HZS
ČR + 300 000 Kč dotace Jihočeský kraj).
Nedílnou součástí žádosti o vydání "rozhodnutí o poskytnutí dotace" je schválené
usnesení zastupitelstva o zajištění vlastních
zdrojů.
Pan starosta uvedl, že předpokládaná cena
automobilu bude cca 1,5 mil korun a na jeho
pořízení bude vypsáno výběrové řízení. V současné době již lze ale předpokládat prodloužení dodání automobilu, a to v souvislosti
se situací COVID 19 a ukrajinskou krizí, kdy
se velmi protahuje dodání a termín poskytnutí
dotací se prodlužuje.
Ing. Štangl se dotazoval na přepravní kapacitu automobilu.
Pan starosta odpověděl, že automobil je
určen pro 9 osob a bude sloužit hlavně při
technické pomoci, lékařské pomoci s defibrilátorem a není k jeho řízení potřeba řidič, který
vlastní řidičský průkaz na nákladní automobily.
Zastupitelstvo města schvaluje dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou dopravního
automobilu a poskytnutými dotacemi do plné
výše z vlastních zdrojů v rámci projektu Město
Nové Hrady - DA pro SDH Nové Hrady. 12 hlasy.
Hlasování:
Pro 12
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan
Kollmann, Martina Kourková, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 0
 7. Územní plán – vypořádání
s námitkami
Pan starosta informoval o výsledcích opakovaného veřejného projednání návrhu
"Územního plánu Nové Hrady", jednotlivými
návrhy rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek. Rada vyjádřila souhlas s kladným vypořádáním námitek p. F.
Krále, Ing. F. Štangla a Města Nové Hrady a
doporučila vyhovět všem dle návrhu.
Pan starosta blíže informoval o jednáních
ve věci námitek pana Krále, kdy se opětovně
jednalo s dotčenými orgány (Krajský úřad,
Odbor kultury a památkové péče-Oddělení památkové péče, Krajský úřad, Odbor životního
prostředí, zemědělství a lesnictví, Oddělení
ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES, ochrana
zemědělského půdního fondu a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
v Českých Budějovicích), které doposud vydávaly záporná stanoviska k dané věci.
Při opakovaném veřejném projednání byla
podána námitka ze strany pana Krále a pana
Ing. Štangla, kterým po opakovaných jednáních ze strany města s dotčenými orgány
byla přislíbena změna a vydání kladných
stanovisek.
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Mgr. Hokr dále informoval o námitce Ing.
Štangla a opakovaných jednáních ohledně
pozemků v jeho vlastnictví v lokalitě u Nakolického rybníka. Předmětné pozemky byly
v návrhu územního plánu k veřejnému projednání vypuštěny z ploch pro rekreaci. Na základě podané námitky a dalších jednání města
s dotčenými orgány, kdy po dohodě musí tyto
pozemky sloužit veřejnému zájmu, bude části
předmětných pozemků vráceno funkční využití
rekreace.
Závěrem starosta informoval o jednání
v lokalitě na Mýtinách, kde i zde došlo k dohodě mezi dotčenými orgány a novým majitelem
daných pozemků.
Po dnešním projednání všech uvedených
námitek zastupitelstvem bude vyhlášeno 2.
opakované veřejné projednání, kde se budou
výše jmenované změny územního plány projednávat a následně může být návrh nového
ÚP schvalován zastupitelstvem města. Po
schválení nového územního plánu bude ihned
možné aktivovat proces možných změn územního plánu.
Bc. Vochoska kvitoval přehodnocení stanoviska dotčených orgánů v případě pana
Krále.
Ing. Štangl uvedl, že v bodu 7.1 nebude
hlasovat z důvodu podjatosti.
7.1 Zastupitelstvo města vyhovuje námitce
Ing. Františka Štangla, Vilová čtvrť 238, 373 33
Nové Hrady v rozsahu vymezit v ÚP Nové
Hrady na pozemku parc. č. 1563 a 1576/1
v k.ú. Nakolice zastavitelnou plochu s funkčním
využitím pro rekreaci. Toto bude dále projednáno v rámci druhého opakovaného veřejného
projednání ÚP Nové Hrady. - 11 hlasy.
Hlasování:
Pro 11
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan
Kollmann, Martina Kourková, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska,
Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se hlasování 0
Nehlasoval 1
Ing. František Štangl

7.2 Zastupitelstvo města vyhovuje námitce
Františka Krále, Údolí 123, 374 01 Nové Hrady v rozsahu změnit v ÚP Nové Hrady funkční
využití pozemku parc. č. 1335/3 v k.ú. Údolí u
Nových Hradů na plochu s funkčním využitím
pro bydlení. Toto bude dále projednáno v rámci druhého opakovaného veřejného projednání
ÚP Nové Hrady. - 12 hlasy.
Hlasování:
Pro 12
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan
Kollmann, Martina Kourková, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 0
7.3. Zastupitelstvo města schvaluje vypořádání připomínky Města Nové Hrady k návrhu funkčního využití části pozemku parc.č.
1571 a pozemku parc.č. st. 3 v k.ú. Mýtiny
v rozsahu zcela vypustit z návrhu ÚP Nové
Hrady vymezenou zastavitelnou plochu označenou indexem "B125" s funkčním využitím
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jako plocha bydlení na části pozemku parc.č.
1571 v k.ú. Mýtiny a nově stanovit nové zařazení pozemku parc.č. st. 3 v k.ú. Mýtiny do zastavěného území, jako stabilizovanou plochu
s funkčním využitím jako plocha bydlení. 12 hlasy.
Hlasování:
Pro 12
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan
Kollmann, Martina Kourková, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 0
 8. Interpelace
Nebyla podána interpelace.
 9. Diskuse
Pan starosta informoval o jednáních, která
probíhala v souvislosti s návrhem Ministerstva vnitra ČR o umístění ukrajinských romských uprchlíků v areálu bývalé roty. Jednání
s MV ČR probíhala za asistence hejtmana Jihočeského kraje, který podpořil názor města,
že tento objekt není pro tento účel vhodný z
důvodu působení TSM a navazujících aktivit.
Následně došlo k návštěvě a prověření skutečností úředníkem z MV ČR. Tohoto jednání
se účastnil i senátor T. Jirsa. Po přezkoumání
zjištění úředníka z MV, že tento objekt není
vhodný a využitelný k ubytování uprchlíků,
by měl být tento objekt ze seznamu vytipovaných budov státu vyřazen.
V současné době se daří uprchlíky na Nových Hradech ubytovávat u soukromých ubytovatelů. Pro ukrajinské děti byla zřízena
adaptační skupina pro děti při ZŠ Nové Hrady,
kde dochází k výuce českého jazyka. Ukrajinské děti zároveň navštěvují i některé hodiny jiných předmětů, kde není tak důležitá znalost
češtiny. Po zvládnutí základů českého jazyka
budou ukrajinské děti postupně plnohodnotně
začleňovány do jednotlivých tříd.
V návaznosti na řešení ukrajinské krize
pan starosta informoval o poskytované pomoci
městu dalšími, jak tuzemskými, tak zahraničními organizacemi, i soukromými subjekty,
které pomáhají prostřednictvím příspěvků na
transparentní účet, který město pro tento účel
zřídilo.
Pan Vicány se dotazoval, zda je nějaká
změna ohledně nového zubního lékaře v Nových Hradech.
Pan starosta odpověděl, že prozatím neví
o případném zájemci, který by převzal ordinaci po stávajícím zubaři.
Závěrem pan starosta informoval o dalších
jednáních ve věci lékaře pro děti a dorost a
o možné spolupráci s rakouským lékařem,
které však zatím brání legislativní překážky.
Město bude o zabezpečení péče opakovaně
jednat s představiteli VZP, která odmítá vypsat plnohodnotné výběrové řízení pro oblast
Nových Hradů a okolí.
 10. Závěr a usnesení
Pan starosta poděkoval zastupitelkám a zastupitelům za účast a ukončil jednání zastupitelstva v 19.45 hodin.
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Střípky z novohradské
radnice
Investiční akce nejen v červnu
Původně jsem si myslel, že věnuji většinu
„červencových“ střípků popisování realizovaných staveb a trochu se i podělím o radost, kterou přináší jejich postupné dokončování.
Chtěl jsem psát o nadšení dětí, které okupují
nový skatepark a jezdí na všem možném po
pumptrackové dráze, mohl bych mluvit i o pozitivních ohlasech k novému chodníku ve Vitorazské ulici a s ním související odstavnou
plochou, která umožní parkování aut při návštěvě hřbitova či smutečního rozloučení. Určitě veselejší pohled je i na opravovaný dům čp.
188 v Komenského ulici, který již má novou
střechu a kde v rámci prací uvnitř objektu již
řešíme i budoucí uspořádání a vybavení kuchyní. Radost z dokončených či zahájených
staveb jistě je i v osadách. V Údolí byla dokončena oprava rybníku, v Byňově jsme zahájili práce na zázemí osadní místnosti a
v červenci bude realizována i výměna kotle.
Všechna tato pohodová témata však jakoby
přehlušuje jeden velký problém, kterým je novohradská lékárna a celkové obavy z budoucího zajištění lékařské péče.

Problém s lékárnou
Problémy s otevírací dobou v posledních
měsících jsme řešili uvnitř rady v minulosti
několikrát. Vždy jsem poté jednal s provozovatelem lékárny p. Betuštiakem, který naprosto otevřeně sděloval problémy s personálem.
V době Covidu byly tyto problémy pochopitelné a tolerance nás všech jistě větší. Do jarních a letních měsíců jsme věřili, že dojde i
zde k určité stabilizaci. Bohužel se tak nestalo
a hrozí dokonce reálné uzavření lékárny na
dva měsíce.
Provozovateli lékárny se nedá upřít snaha
problémy řešit. V době, kdy mu z různých důvodů odešli tři kmenoví zaměstnanci (těhotenství, stěhování), řešil provoz naší lékárny i
formou výpomoci od magistry, která je na mateřské dovolené. Ta s ohledem na nutnost hlídání vlastního dítěte vždy oznámila, kdy může
do NH přijet, což vedlo k různým nepředvídatelným úpravám otevírací doby. Tyto změny
tak často působily chaos a hlášení o změně
otevírací doby časem připomínali nekonečné
seriály na Nově…
V průběhu června mělo dojít ke zlepšení stavu, protože měly přijít dvě nové magistry. Jedna si však nakonec nástup rozmyslela (i když
pro ni bylo připravené bydlení a podepsala
pracovní smlouvu), druhá měla v červnu složit
státní zkoušku a obhájit diplomku. Nakonec
ale zvládla jen tu obhajobu a státnice posunula
na září. Provozovatel tak nejen neotevřel již
několik měsíců uzavřenou pobočku v Chlumu
u Třeboně, ale oznámil vedení města, že bude
asi nucený zavřít na červenec a srpen i lékárnu
v N. Hradech.
Stávající počet čtyř magister p. Betuštiakovi vystačí na zajištění letního provozu jeho
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dvou hlavních lékáren v T. Svinech a Třeboni
(s ohledem na čerpání dovolené i to prý nebude jednoduché). Při našem posledním rozhovoru mi sdělil, že se ještě pokusí zajistit
nějakou náhradu i pro N. Hrady. Zároveň
později zaslal radě města dopis, kterým popisuje nastalou situaci a nelehký výhled do
budoucna.
Rada města se problémy s lékárnou opakovaně zabývala. Z pozice starosty jsem zároveň
oslovil možné další provozovatele a zároveň
jsme pomáhali hledat někoho, kdo by pomohl.
Podařilo se nám zajistit vystudovanou magistru z Ukrajiny, která mluví solidně česky. To
však nestačí, neboť musí složit odbornou
zkoušku, včetně velmi složité zkoušky z českého jazyka. A to pár měsíců potrvá…
Ve věci naší lékárny jsem se obrátil i na
krajský úřad, kde mi bylo sděleno, že podobný
problém s nedostatkem vystudovaných magistrů a magister do lékáren evidují po celém kraji.
Je tak otázka, zda nějakou formou vydržet omezení letního provozu a věřit, že provozovatel
novohradské lékárny doplní stav odborně kvalifikovaného personálu pro prodej a výdej léků
(léky může vydávat pouze magistr, neboť ke
každému léku by měl vždy pacientovi sdělit
způsob užívání a vysvětlit vše spojené s užíváním léků).
Současný provozovatel nám v dopise sdělil, že v případě, že bychom našli nového provozovatele, nebude bránit rychlému předání
lékárny a vše vyklidí. Je však otázka, zda se
takto rychle dá najít nový provozovatel, který
by mohl garantovat lepší provoz lékárny ve
vazbě na ordinační dobu lékařů.
V této nejistotě budeme hledat cestu k zajištění fungování lékárny, zároveň jsme však
připraveni nenechat občany bez léků. Rada
města proto rozhodla, že v případě uzavření lékárny zajistí speciální městský taxibusík, kterým bychom občany dopravili do T. Svinů,
kde si léky budou moci koupit a následně budou opět dovezeni domů. Nemocní tak nebudou muset na léky čekat nebo složitě řešit, jak
se do nejbližší lékárny dostanou. Upřesňující
informace o časech odjezdů bychom pak v nastalé situaci oznámili rozhlasem, na internetových stránkách a facebooku.
Přáli bychom si však, aby takováto situace
nenastala.

Zubní ordinace
Již několikrát jsem informoval o tom, že se
naše město připojilo k výzvě Jihočeského kraje, kterou chce oslovit lékaře z jiných krajů či
ze Slovenska. K pobídce z kraje město připojilo vlastní podporu ve formě nabídky bydlení
(byt či zvýhodněný pozemek), prostorů pro ordinaci, hrazení provozu a další. V otázce zubního lékaře již bylo město zařazeno do první
výzvy. Při hledání nástupce po panu doktoru
Schaffelhoferovi (i on sám hledá svého nástupce či nástupkyni) není problém ani s VZP,
která je připravena s novým zubařem podepsat
smlouvu.
Počty zubařů však obecně nejsou dostatečné, noví zubaři navíc již do svých ordinací
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nenabírají tak velký počet pacientů. Dle sdělení krajského úřadu dříve zubař potřeboval
k „uživení“ 1 500 pacientů, dnes v době, kdy
i na jih Čech dojíždějí pacienti-samoplátci
z Rakouska, již prý zubařům stačí v kartotéce
500 osob… A ne všichni mladí zubaři mají zájem pracovat tak aktivně a s takovou péčí, jako
generace dosluhujících a často přesluhujících
zubařů i jiných lékařů, kteří dnes nepracují
kvůli vlastnímu zisku, ale protože nechtějí nechat své pacienty ve štychu… Navíc nejen
v našem kraji je jasně patrné, že se zubaři koncentrují do větších měst a lidem z venkova
často vzkazují, aby za nimi jezdili do jejich
ordinací. Výmluvně to dokládá i statistika,
kterou jsem získal na krajském úřadě: počet
poskytovatelů (zubaři) v okrese Č. Budějovice: 143, z toho: ORP České Budějovice 135
(samotné město ČB 111!), ORP Týn nad Vltavou 5, ORP Trhové Sviny 3.
Přes tuto nepříliš povzbudivou realitu
se však budeme snažit zubní ordinaci v NH
udržet. Ve spolupráci se současným lékařem
MUDr. L. Schaffelhoferem, krajským úřadem
i pojišťovnami budeme nabízet prostory pro
ordinaci (a třeba i s variantou pomoci s nákupem jejího vybavení) společně s dalšími
pobídkami k bydlení. Věříme, že v kombinaci s další nabídkou příjemného života
může být naše město pro některé adepty
zajímavé.

Lékař pro děti a dorost
Po jednání s VZP, na kterém nám paní ředitelka sdělila, že v zákonné dojezdové vzdálenosti 35 minut od N. Hradů je dostatek
volných lékařů a není tedy nutné hledat další
jen pro naše město, jsem oslovil všechny pojišťovnou uváděné lékaře. Nikdo z těchto pěti
„dojezdových“ lékařů ale nové pacienty nenabírá. Na novém jednání s VZP a krajským úřadem tedy můžeme argumentovat jasnými údaji
a věříme, že VZP již na základě těchto čísel
podpoří naši snahu a bude ochotná s novým
poskytovatelem uzavřít smlouvu.
Zároveň jsme se spojili i s městem Č. Velenice a domluvili se na společném postupu.
V ČV řeší stejný problém jako my, na samostatnou prosperující ordinaci tam není dostatek
dětí (mají asi 600 pacientů), pokud by však lékař fungoval půl týdnu u nás (pro pacienty
z NH, Hranic a H. Stropnice) a půlku ve Velenicích, mohl by nového lékaře podpořit
svojí pobídkou i Jihočeský kraj a i VZP!
O dalším postupu jednání budeme informovat a věříme, že se povede najít lékařku či lékaře, kteří by takto svoji praxi provozovali
přímo u nás.

Nový ortoped
Alespoň jedna konkrétní pozitivní zpráva
z oblasti zdravotnictví přece je. Díky společné
aktivitě celého ORP se podařilo zajistit do T.
Svinů nového ortopeda, který již otevírá svoji
ordinaci.
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
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Oznamování plánovaných odstávek elektřiny je pro občany rychlejší a efektivnější
Plakátky, které značily části ulic, kde nepůjde elektřina kvůli opravám nebo dalších jiným pracem na rozvoji a modernizaci distribuční
sítě, zmizely. Od 1. září 2021 sjednotila společnost EG.D způsob, jakým informuje zákazníky o plánovaných odstávkách elektrické energie
na celém svém distribučním území.
„Zvolili jsme přitom tu nejjednodušší, nejrychlejší a nejekologičtější možnost a tím je elektronické oznámení.“ vysvětluje Lukáš Svoboda,
vedoucí oblastního managementu společnosti EG.D. Tato změna se od
září 2021 dotkla hlavně celých jižních Čech a části Kraje Vysočina.
„Právě v těchto lokalitách jsme ještě v minulém roce kromě elektronic-

kých informací v datových schránkách vylepovali i informační letáky,“
dodává Miroslav Točín z oblastního managementu EG.D.
Jak se lidé o odstávkách elektrické energie nejlépe dozvědí?
Nejjednodušším způsobem, jak si zákazníci informace zajistí, je, že
se přihlásí do webového portálu Distribuce24. Do něj se zaregistrují na
webu www.egd.cz. K uvedené registraci pak stačí pouze několik základních údajů, které najdou na faktuře za elektřinu. V portálu dostávají
lidé informaci o plánované odstávce přímo přiřazenou k jejich odběrnému místu. V portálu si pak po přihlášení sami vyberou, jakým způsobem budou chtít být o odstávkách informováni. Mohou si vybrat, jestli
chtějí dostávat SMS, e-mail nebo informaci
obdrží do datové schránky.
Druhým způsobem je pak instalace mobilní aplikace Distribuce do chytrého telefonu
(Ke stažení je na App Store i Google Play, kde
stačí zadat pouze „egd app“ a službu instalovat. V ní si lidé přidají konkrétní odběrné místo podle adresy. Mohou si přidat i místa
rodičů, chaty nebo garáže a informace o plánovaném bezproudí se jim vždy zobrazí přímo
v telefonu.
„Víme, že pro řadu lidí tohle znamenalo
změnu, ale věříme, že si na to zákazníci zvykli
nebo brzy zvyknou a ocení výhody, které jim
elektronické oznamování přinese. Například i
ty, že se včas dozvědí o případném odvolání
plánované odstávky, což u předchozího plakátování nešlo zajistit,“ dodává Miroslav Točín.
Portál Distribuce24 | EG.D (egd.cz)
Mobilní aplikace | EG.D (egd.cz)
Případné dotazy mohou lidé směřovat
na info@egd.cz nebo na 800 22 55 77.

MUDr. Nataša Návarová

Konference Novohradské hory – jedinečná krajina
Konference se konala 2.6.2022 v Konferenčním centru v Zámku v Nových Hradech
Pořadatelé konference: Krajina Novohradska z.s.
Partneři konference: Město Nové Hrady, MAS Sdružení Růže, Jihočeský kraj
Novohradské hory jsou svébytným fenoménem jihočeské krajiny. Ve stínu dominantní
Šumavy se už přes třicet posledních let stále
jaksi osvobozují z pout svých moderních dějin.
Novohradské hory představují rovněž oblast
se zachovalou horskou a podhorskou přírodou
s cennými ekosystémy. Jsou krajinou jedinečnou jak z kulturně-historického, tak z přírodního hlediska. A zároveň jednou z mála takto
hodnotných oblastí bez vyšší ochrany. V roce
2000 zde byl zřízen Přírodní park a následně
v roce 2004 vyhlášena Ptačí oblast soustavy
Natura 2000. Existující záměr vyhlásit CHKO
Novohradské hory byl v témže roce vyškrtnut
z programového prohlášení vlády s tím, že
bude vyhlášena později. Na toto „později“ zatím nedošlo a chybí veřejná debata, zda je krajina Novohradských hor před živelnou
zástavbou a objevujícími se necitlivými developerskými záměry dostatečně chráněna, či
zda existuje potřeba a možnosti k její vyšší
ochraně. Vyhlášení CHKO přitom není jedinou možností, situaci lze řešit i zkvalitněním
územního plánování a dalšími koncepčními
cestami.
S vědomím, že pro ochranu takto hodnotného území, ať už její legislativní podoba bude

jakákoli, je třeba získat podporu vedení obcí a
místních i obyvatel, rozhodli jsme zaměřit se
na lepší informovanost veřejnosti a zejména
pracovníků státní správy o přírodních i kulturních hodnotách oblasti Novohradských hor a
možných nástrojích jejich ochrany.
Právě proto vznikla konference Novohradské hory – jedinečná krajina, která nastartovala
proces diskuze, odhalování otázek a cizelování
odpovědí.
Mezi jinými zde vystoupil Josef Kroutvor,
básník, esejista a spisovatel v úvodním slovu
promluvil o pohnuté historii Novohradska
(zejména 20. století), které bychom měli chápat jako „pietní oblast, kde bychom se měli
chovat zdrženlivě“. Vladimír Hokr provedl
posluchače historií regionu, vyzdvihl význam
lázeňství pro region a význam Boquoyů, kteří
se snad s výjimkou první generace, která byla
poněkud rozmařilejší, chovali jako dobří hospodáři a velmi významně tak přispěli k rozvoji
regionu. 20. století pak přineslo dějinné turbulence a zásadní přesuny obyvatelstva – nejdříve odsun Čechů, po válce pak odsun
Němců. Vladimír Hokr připomněl ale i dobrovolné odchody po roce 1946 z vesnic, kde
pokračování na str. 10

oznamuje,
že po dobu letních prázdnin
v pátek neordinuje a ve čtvrtek bude
ordinace pouze do 10 hod.

Od 4.7.2022 do 8.7.2022
DOVOLENÁ

Konference „Novohradské hory, jedinečná krajina“ se konala v úžasných a přívětivých prostorách novohradského zámku
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pokračování ze str. 9
nebyla elektřina, do Nových Hradů. Došlo
k přetržení kontinuity a ke změně fungování
v krajině. Dotkl se i kontroverzního tématu,
proč se tolik bráníme osídlení v původních
osadách, pokud bude přiměřené. Michaela
Vlčková představila významné církevní stavby Novohradska a především poutní kostely
postavené v 18.stol. – Kostel Panny Marie
Dobré rady v Pohoří a kostel Panny Marie
Těšitelky v Dobré Vodě. Přiblížila fenomén
barokní pouti, kdy je na posvátném místě vybudována sakrální stavba, ale i celá okolní
krajina je vnímána jako posvěcená. Koncept
duchovní krajiny znamená přiznání hodnoty,
která přesahuje její hospodářský i turistický význam. Michal Jarolímek se věnoval nejen prezentaci destinace Novohradsko-Doudlebsko a
její turistické nabídce, ale i Železné oponě, která byla vybudována v letech 1952–53 a představovala nejen pás země, kam byl všem bez
povolenky vstup zakázán, ale celý soubor
opatření k ochraně hranic, a především zamezení možnosti jejich překročení do tehdy
západních zemí. Na závěr svého vystoupení prezentoval srovnání turistické kapacity
destinace Novohradska-Doudlebska s ostatními regiony Jižních Čech. S 2.633 lůžky je na
posledním místě a nadměrný turismus v současnosti novohradské krajině nehrozí. Profil
turisty vytváříme i naší nabídkou a na tom je
třeba trvale pracovat.
Konference se věnovala i konkrétnímu přírodnímu bohatství Novohradských hor. Petr
Lepší z Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR představil specifika zdejšího podnebí
utvářená srážkovým stínem Šumavy a fénovým vlivem Alp, jejichž působením je zde vegetace ve vyšších polohách více než jinde.
Typickou vegetací jsou zde lesy – především
bučiny, jedliny, olšiny, smrčiny a rašelinné
bory, dále rašeliniště a vrchoviště, rašelinné
brusnicové bory a rašelinné smrčiny. Z květeny pak představil významné horské druhy a
alpské migranty, které zastupuje řeřišnice trojlistá, dřípatka horská, kýchavice bílá a podbělice alpská.
K zajímavým zástupcům zvířeny patří myšivka horská, datlík tříprstý, modrásek stříbroskvrnný, lesklice severní a horská, střevlík
Ménétriesův, vlk obecný a rys ostrovid.
Také Robert Ouředník z Bivalvia s.r.o. se
zaměřil na přírodní bohatství Novohradska
v podobě tekuté, které nespočívá ve vodě

V odpoledním programu se panelové debaty „Budoucnost Novohradských hor“ účastnil i novohradský starosta Mgr. V. Hokr
ukázané, ale vodě naznačené, tedy zejména
v prameništích, potůčkách, potocích a říčkách. Přednášející upozornil na to, co se nám
dlouhodobě nedaří: poškození pramenišť technikou nebo dobytkem na pastvě, meliorace,
budování umělých koryt pro spádové potoky.
Škody páchají také nedostatečné čističky a potřeba je rovněž odstranit překážky na tocích řek.
Připomněl zástupce zdejší zvířeny vázané
na vodu – zmiji, užovku, lesklice, skokany,
blatnice, čolky, raka říčního a zejména perlorodku říční, která je absolutním unikátem. Její
kritéria na čistotu vody jsou 10x přísnější než
kritéria pro člověka. Tento blok přednášek za-

končil Pavel Šamonil z Výzkumného ústavu
Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví tématem Přirozené lesy Novohradských
hor. Vývoj lesů od borových, přes smrkové ke
směsi buk-jedle-smrk se přesunul od požárové
dynamiky k vývratové a bio dynamice (např.
kůrovec).
V dalším bloku byl Novohradské hory
představeny v konkrétních podobách lidí, kteří se zde usadili. Dita Měkotová vystoupila se
spolkem Živé Hodonice. Místní obyvatelé se
snaží obnovit zaniklou osadu a vytvořit tady
udržitelné bydlení s energetickou soběstačností.
pokračování na str. 11

Přehlednou a zajímavou statistiku o ubytovacích kapacitách na Novohradsko-Doudlebsku, a to
ve srovnání s ostatními jihočeskými destinacemi, prezentoval Mgr. M. Jarolímek, jako zástupce
destinace N-D

Jedna z velmi zajímavých přednášek byla od Petra Lepšího – Přírodní
hodnoty Novohradských hor

Svůj vstup v dopoledním bloku měl i Ing. Robert Blíženec, který se v závěru konference představil i jako člen realizačního týmu konference

červenec 2022
pokračování ze str. 10
Představeny byly místní akce i projekty, ale i
nekonečný boj s úřady. Obec spolupracuje rovněž se sousední obcí Desky. Dnešní životní
styl, kdy se stává obvyklejší práce na dálku a
využívání lokálních zdrojů pro projekt hovoří.
Následoval příspěvek Ericha Altmanna
z rakouského spolku Bucherser Heimat Verein. K Buchers, tedy Pohoří na Šumavě, ho váže
rodina, jeho rodiče tady žili do roku 1945.
Od roku 2005 začal Erich Altmann pořádat
přeshraniční akce, byl obnoven pomník z 1.
sv. války a započala renovace kostela. V roce
2009 byl pak založen spolek, který dnes pořádá 10-14 akcí ročně a od roku 2016 funguje
také kostelní kavárna.
Robert Blíženec působí v krajině Novohradských hor již od roku 1993. Na počátku se podílel na opravách Tereziina údolí, ale veřejnosti
je asi nejvíce známo jeho působení na Pasekách, kde vybudoval soustavu cest s využitím
místního kamene, v letech 2000–2005 založil
aleje a od roku 2019 vysazuje i aleje ze starých
odrůd jabloní.
Karol Lesný žije v Novohradských horách
8 let a 6 let zde hospodaří. Zabývá se pěstováním bylinek, ale má k dispozici pouze jeden
hektar půdy, proto své aktivity doplňuje sběrem produktů z místních luk a lesů. Největší
výzvou je pro něho najít pracovníky, v současnosti jsou mu velkou pomocí Ukrajinky. Hospodaří bio a medituje při práci, která musí
proběhnout každý den a za každého počasí.
Dalším vystupujícím byl kovář Daniel Černý, který přišel do Novohradských hor, k nimž
již jako dítě vzhlížel, z Třeboně. Věnuje se kovářské práci, ale i historii řemesla a zabývá se
například hledáním vodních hamrů.
Blok Vize připravenosti, možné nástroje
ochrany uvedla přednáška Petra Veličky z firmy M and P Architekti, který představil několik zdařilých projektů, zejména Klášter
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Kostelní Vydří, Brownfield Třebíč a Oslavice. Připomněl, že krajina se stává kulturní až
po spojení se s člověkem. Následně přítomným Věra Třísková, vedoucí oddělení územního plánování Krajského úřadu Jihočeského
kraje představila Možnosti územního plánování – roli krajského úřadu, starostů a místních
skupin ve stejnojmenné přednášce. Ubezpečila, že v územním plánování lze ochránit krajinu, a to i díky obecním plánům. A představila
nám práci svého úřadu jako divadelní kus s názvem Územní studie krajiny Jihočeského kraje, kdy scénář píše Krajský úřad JK, ale hlavní
role hrají obce. Novohradských hor se pak týkají dvě oblasti – krajinná oblast Novohradská
horská a podhorská.
Přednáškový blok zakončil Jaroslav Brzák,
ředitel MAS Haná tématem Praxe a síla komunikace. Seznámil účastníky s projekty Místní
akční skupiny Haná. Vyzdvihl význam komunikace mezi „bublinami“, prezentoval kompetence, které by měl zvládat starosta, podtrhl
význam neformálních setkání i odborných
exkurzí.
Následovala panelová diskuse vedená Ladislavem Miko, poradcem ministryně ŽP ČR
na téma Budoucnost Novohradských hor, jejímiž panelisty byl Jiří Bureš, Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Jižní Čechy, Vladimír
Hokr, starosta Nové Hrady, Jiří Guth, Ministerstvo životního prostředí a Ivan Rynda, vedoucí Katedry sociální a kulturní ekologie na
Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Diskutovány byly možné změny, které
přinese dálnice Linz-Praha a dále možnost
vytvoření CHKO – přínosy a problémy, přijatelnost pro místní obyvatele, eventualita bilaterální biosférické rezervace. Z publika zazněly
výhrady k chování lovecké lobby zejména v oblasti Pohoří a zákazu vstupu do lesa.
Závěr konference patřil Václavu Cílkovi,
který rovněž varoval před problémy, jež by
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Mezi hosty konference byli i spisovatel a „příznivec“ Novohradských hor Josef Kroutvor (vpravo) a senátor Ing. Tomáš Jirsa (vlevo) coby
pozorný divák celého konferenčního programu
mohla přinést dálnice Praha - Linz, jako výstavba skladů a průmyslových zón. Možnou
ochranou by mohla být stavební uzávěra extravilánu. Václav Cílek upozornil i na hospodářské a politické problémy, kterým bude
muset čelit v blízké budoucnosti ČR.
Po závěrečném představení pořadatele
konference – spolku Krajina Novohradska
z.s. měli účastníci i veřejnost možnost účastnit se doprovodného programu konference:
Vernisáže výstavy Nebeské Novohradky s autorem velkoformátových leteckých fotografií Jiřím Jirouškem a dále koncertu Roberta
Křesťana a Druhé Trávy, který se konal na
zámecké louce.
Text: Petr Socha, Alena Koukalová,
Michaela Vlčková

10. ročník Dne ochrany přírody v zámeckém parku
Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje, v sobotu dne 18. 6.
2022 proběhl od 14.00 hodin v areálu našeho zámku 10. ročník Dne
ochrany přírody, myslivosti, rybářství a včelařství 2022 – Memoriál Ing. ´udovíta Kasana.

Jsme moc rádi, že i letošní ročník sklidil spoustu pochval a uznání a
že jste si sobotní odpoledne a večer v zámeckém parku vy všichni, kteří
jste dorazili, užili při oslavě měsíce června, Měsíce myslivosti a ochrany přírody. Náš organizační tým složený z členů spolků Cech svatého
Huberta, Českého svazu ochránců přírody – ZO Nové Hrady, Mysliveckého spolku Nové Hrady, Českého včelařského svazu – ZO Nové
Hrady a Trhové Sviny, dechové kapely Veselá muzika, Krajského rybářského svazu a ZO Českého rybářského svazu Nové Hrady, pro vás
s partnery připravil program hodný desátého ročníku. Velký úspěch
sklidil pan sokolník se svými dravci, dřevorubecká show bratří Šulistů,
skvělé vystoupení dechové kapely Veselá muzika, jízda na Kostka koloběžkách, lov pstruhů v zámeckém jezírku, hod polenem o hodnotné
ceny, jízdu lodí po jezírku, laserovou střelnici, simulátor lovu ryb, stanoviště pro děti, kde se seznámily s taji rybářství, myslivosti, ochranou
přírody, výtvarnou dílnou, malováním na obličej a včelařstvím, točenou zmrzlinu pro děti. To vše, vyjma hodu polenem a občerstvením,
zcela zdarma!!! Grilované prase á 50 Kč, grilovaní pstruzi á 80 Kč,
zvěřinový katův šleh á 50 Kč, pikadory, pivíčko á 30, míchané drinky. Dobrá voda pro děti a dospělé zdarma!!! To vše proto, aby si tuto
naší novohradskou akci mohl užít opravdu každý a každý mohl
ochutnat mysliveckou, rybářskou nebo kulinářskou specialitu z grilu
či kuchyně.
pokračování na str. 12
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pokračování ze str. 11
A jak je to možné? Díky našim skvělým partnerům a sponzorům,
kteří nás podporují již několik let. Níže tedy uvádíme ty, díky kterým si
můžete návštěvu a naše občerstvení za ceny lidové na naší akci užít:
Město Nové Hrady, Technické služby Nové Hrady, Akademie věd
se sídlem na zámku v Nových Hradech, Rybářství Nové Hrady, Poděbradka a.s. - výrobní závod Dobrá voda, Kámen a písek Český Krumlov, Jihočeský kraj, časopis Papoušci, Nakladatelství Dona, Restaurace
Pod Zámeckým - Nové Hrady, Bc. Josef Vochoska, dechová kapela
Veselá muzika, Myslivecký spolek Kamenná, Nordic Walking Novohradsko - Lenka Brychtová, Studio Pozdrav - Miluška Vochosková,
František Valter - Trhové Sviny, Rybářství Nové Hrady, Dřevosochařství Miroslav Janeček - Petříkov, Pstruhařství ČRS Kaplice, Novohradské hory s.r.o., Jihočeská televize, Deník, Majka a Luďka „Kasanů“
a všichni členové spolků, kteří více či méně přispěli k organizaci dne.
Velké poděkování patří Aleně, Aničce, Danovi, Michalovi, Honzovi,
Martinovi z týmu TS Nové Hrady, Petrovi Hambergerovi a Luďkovi
Paštikovi, Martinu Steinhauserovi a Pepovi Steinhauserovi, Alence
Winner, KIC Nové Hrady, klukům z SDH Nové Hrady včele s Radkem
Bandíkem, Radku Fáčovi, Bohunce Vochoskové a Vlastě Kovářové,
Elišce Brychtové, Aduš Němcové, Nikole Kolářové a Veronice
Machtové, Mírovi a Aničce Maierovým a všem, kteří si nepřáli být
jmenování.
MOC VÁM VŠEM DĚKUJEME:-)

červenec 2022

V sobotu si k nám našlo cestu více než 150 dětí, které prošly naučnou stezku a díky všem návštšvníkům jsme z volného vstupného
utržili 6.300 Kč. Tyto peníze budou přidány k těm loňským, kdy bude
realizován velký hmyzí hotel v zámeckém parku, do jehož výroby
chceme zapojit i školní děti, které pak mohou sledovat, jací obyvatelé si
do něho našli cestu.
Bude Den ochrany i v roce 2023? Uvidíme, jak se celkově vyvine
nejen ekonomická situace v příštím roce a zda se opět sejdeme u naší
tradiční novohradské akce v zámeckém parku. Problém totiž není „pouze“ ve shánění dostatku finančních prostředků, ale především ve shánění ochotných lidí, kteří chtějí pracovat pro propagaci a ochranu přírody
nezištně a na úkor svého volného času a finančních prostředků, neboť se
jedná organizačně o velmi náročnou akci, která přesahuje svým rozměrem náš mikroregion Novohradska. Letošní ročník navštívilo odhadem
opět více než 600 návštěvníků!! To je dozajista úctyhodné číslo a my
vám za Vaši náklonost moc děkujeme.
České myslivosti a ochraně přírody zdar!!
Za organizátory: Bry

červenec 2022
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Co se dělo ve školce…
Měsíc červen je ve školce znamením výletů a dětských radovánek
převážně na zahradě školky. Program jsme měli velmi pestrý, sami se
přesvědčte. S výlety jsme začali již na konci května.
V pátek 20. května do třídy Sluníček a Broučků opět dorazila paní
logopedka. S dětmi už se velmi dobře zná a velká část z nich dochází
k paní logopedce na soukromé hodiny. Jsme rádi, že spolupráce dobře
funguje a jsou vidět první výsledky.
V pondělí 23. května proběhl ve třídě Koťátek a Žabiček projektový
den: „Jak jel Zdravík do zoo“. Nejmenší děti se zábavnou formou dozvěděly spoustu zajímavostí ze světa zvířátek. V návaznosti na tento projektový den se děti ze třídy Sluníček a Koťátek vydaly na výlet do ZOO
Hluboká nad Vltavou ve středu 25. května. Kromě samotné prohlídky
zoologické zahrady se spoustou zvířátek se děti těšily z divadelního představení „Tuč a Ňák“ nebo vzdělávacího programu „Mraveniště“. Přestože jsme výlet zvládli s pláštěnkami, děti si určitě odnesly spoustu
zážitků a těšily se, o čem všem budou doma rodičům vyprávět.
Divadlo Zvoneček navštívilo naši školku v pátek 27. května a přivezlo nám pohádku: „O perníkové chaloupce II“. Děti se zasmály, poučily a užily si spoustu zábavy. V dalším školním roce se těšíme na
nové pohádky.
Ve čtvrtek 30. května měly děti ze třídy Broučků vyrazit autobusem
do Trhovývch Svinů na divadelní představení „O Smolíčkovi“. Pohádka byla zrušená pro nemoc herců, a tak si děti vzaly připravené batůžky
a vyrazily s paními učitelkami k vodopádu. Neplánovaný pěší výlet se
podařil a u dětí měl obrovský úspěch.
Další výlet se uskutečnil hned v pátek 31. května. Děti ze třídy Sluníček vyrazily autobusem a vlakem na celodenní výlet do Borovan.
Tam na ně čekalo divadelní představení „Udatný Matyáš“. Po pikniku
v blízkém parku se děti vydaly do muzea na „Expozici vlakem z Borovan tam a zpátky“. Děti mohly vidět malé i staré modely mašinek. Sa-

Projektový den o bylinkách

Návštěva u rybářů

Vzdělávací program o zvířátkách v ZOO Hluboká
motná jízda vlakem byla pro děti velkým zážitkem a se spoustou dobrot
v batůžku si výlet všichni užili.
Den dětí ve středu 1. června jsme u nás ve školce tradičně oslavili již
16. Sportovními hrami. Po zdolání všech sportovních disciplín byly
děti odměněny medailí, diplomem a cukrovinkami od firmy Flosman
Nové Hrady. Moc děkujeme.
Ve dnech 1. -2. června proběhl ve školce zápis nových dětí pro občany Ukrajiny. Rovněž ve čtvrtek 2. června se ve třídě Koťátek a Sluníček
konal projektový den: „Skřítci a svět bylinek“. Paní lektorka si pro děti
připravila bylinkové čaje z meduňky a kopřivy, děti si samy připravily
osvěžující bylinné limonády a na konec si připravily sirup z mladého
smrkového jehličí. Povídání paní lektorky bylo pro děti velmi zajímavé,
všichni mohli ochutnat sedmikrásky, meduňku nebo mátu. Tento projektový den byl další týden připraven i pro děti ze třídy Žabiček a Broučků.
Na výlet do ZOO Hluboká se v pátek 3. června vydaly i děti ze třídy
Žabiček a Broučků. Těm nakonec počasí přálo. Děti ze třídy Broučků
pokračování na str. 14

Indiáni od Žabiček

Žabičky v ZOO

Pohoštění u rybářů
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(pokračování ze str. 13)
shlédly divadelní pohádku „O pyšné žirafě“ a děti ze třídy Žabiček si
užily vzdělávací program „Zvířata v ZOO“. Prohlídka zoologické zahrady se dětem velmi líbila, cestu autobusem také všichni zvládli a
dětem zůstalo plno zážitků.
Další projektový den „Staň se hrdinou“ se konal v pondělí 6. června
ve třídě Sluníček. Program byl zaměřen na nebezpečné situace, se kterými se děti mohou setkat, a jak pomoct zraněným kamarádům.
V rámci dalšího projektového dne „Život ve vodě a u vody“ se ve
středu 8. června děti ze tříd Sluníček a Broučků vydaly na pěší výlet na
Sádky. Velké poděkování patří paní Roškové a dalším zaměstnancům
Rybářství Nové Hrady, kteří pro děti připravili bohatý program. Děti si
mohly prohlédnout různé druhy ryb, viděly rybí líheň, tvořily tematické
obrázky a svačily připravené opečené buřty. Nadšení dětí bylo obrovské a někteří rodiče se divili, že jejich děti
celou cestu zvládly.
V pátek 10. června do tříd Koťátek a Žabiček dorazila paní logopedka. Hravou formou
s dětmi procvičila mluvidla, jemnou a hrubou
motoriku, zaměřila se na problematické hlásky. Její práce je i u nejmenších dětí velmi potřebná a dokáže včas podat pomocnou ruku
tam, kde by mohly být jakékoli problémy.
Projektový den „Hrátky s pamětí“ se konal
v úterý 14. června. Paní knihovnice z Benešova nad Černou si pro děti ze třídy Sluníček a
Broučků připravila úkoly, které procvičovaly
jejich paměť, logické uvažování i jemnou motoriku. Paní knihovnice uměla děti motivovat
a zaujmout, všechny děti plnily úkoly s nadšením a nakonec si poslechly pohádku plnou
barev o tom, jak vzniká duha.
Velká oslava na zahradě školky se konala
ve středu 15. června. Předškoláci ze třídy Slu- Sportovní hry v MŠ
níček byli za přítomnosti rodičů a pana starosty pasováni na školáky. Pro všechny to byl velký okamžik. Děti si na
památku odnesly knihu s věnováním a odznak předškoláka. Všichni našim budoucím školákům přejeme co nejjednodušší vstup do školy, plno
nových zážitků a hlavně touhu učit se a poznávat.
Ve středu 15. června se zároveň děti ze třídy Žabiček vydaly po stopách bizona hledat indiánský poklad. V připravených kostýmech na
cestě zdolávaly překážky a na Zevlově mlýně se posilnily točenou
zmrzlinou. Děkujeme paní Loukotkové za občerstvení.
V pátek 17. června do třídy Sluníček a Broučků dorazila paní učitelka ze ZUŠ. Pro děti měla připravené nové písničky a děti se učily poznávat hudební nástroje. Poté se na zahradě školky objevili námořníci a
piráti ze třídy Broučků. V připravených tričkách na několika stanovištích plnili úkoly, které jim ukázaly cestu k pirátskému pokladu, který
opravdu našli.
Školní rok pomalu končí a brzy začnou prázdniny. V červenci a srpnu bude školka zavřená během dvou týdnů 25. 7. – 5. 8. 2022. Na
všechny děti se s novými nápady budeme těšit zase v září.
Vaše novohradská školka

Piráti u Broučků

Pasování na školáky

Sportovní hry u Broučků

Projektový den u Sluníček
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ŠD informuje
Soutěž o nejspokojenějšího
strávníka ve školní jídelně
při ZŠ Nové Hrady
Od prvního jarního dne jsme pro děti ve
spolupráci s kuchařkami uspořádali soutěž
o nejspokojenějšího strávníka. Soutěž probíhala do pátku 3. 6. a měla dvě části. Před Velikonocemi proběhlo vyhodnocení první části
soutěže a 6. 6. byla vyhodnocena druhá část. Za
toto období děti mohly sníst celkem 34 obědů.
Vždy po snědení „celého talíře“ si děti zapisovaly bod do tabulky, kde mohly připsat i svoje
reference na jídlo. Všichni děti, které překročily počtem snědených jídel dvacítku, získaly
„Řád spokojeného strávníka“. Po sečtení všech
bodů soutěž oddělení dopadla takto:
1. místo získalo Zelené oddělení (1.třída),
2. místo Červené oddělení (3. třída a 4. A),
3. místo Oranžové oddělení (2. třída a 4. B).
Řád spokojeného strávníka získali: Bednář
J., Kolář. D., Soukup. J., Steinhauser P., Dobrovská T., Zahludenko M., Gregorová A., Kostečková E., Šídlová A.,
Tran Duc Minh, Vicánová Z., Jindra M., Turečková S.
Nejvíc bodů a titul „Nejspokojenějšího strávníka“ získala Nikolka Kalianková. Paní kuchařky upekly čtyřposchoďový dort, o který se všechny
děti podělily, takže odměna za snahu pro všechny byla krásně sladká.
pokračování na str. 16

Soutěž o Nejspokojenějšího strávníka
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ŠD informuje
(pokračování ze str. 15)

Dětský den v příkopu
s „Modrou paní“
Letošní Dětský den jsme strávili v příkopu
našeho hradu. Děti samostatně procházely příkopem a plnily různé, tematicky zaměřené
úkoly, jako například – jízda na koni, stavba
hradní věže a její dobytí, hledačka – v kterém
okénku se ukrývá „Modrá paní“. Na závěr pro
nás „Modrá paní“ ukryla poklad plný mlsání
a balonků. Děkujeme paní Hamberegerové a
Kovářové a také paním asistentkám Horelicové a Motyčákové za pomoc při organizaci.
Přejeme všem dětem krásné prázdniny!
Vychovatelky školní družiny
„U Klouzajícího sluníčka“
Dětský den stezka modré paní #&

Těšíte se na prázniny?A jste na ně připraveni jako děti ze ŠD?
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Čas je to, oč nám běží
aneb česko-rakouská výstava v Koželužně
Všechno má svůj čas, Časoprostor, Čas v obraze, Čas na kávu,
Teď… I takové názvy mají vystavené exponáty na výstavě „Čas v umění/Umění v čase – Zeit in der Kunst/Kunst in der Zeit“ v městské galerii
Koželužna. Smyslem výstavy je především ztvárnění času v umění a
prostřednictvím toho o čase přemýšlet. A je možné, že právě různé
umělecké pohledy na čas nás přimějí přemýšlet o čase i jinak než jenom pohledem na hodinky. Věřím, že některý exponát své diváky
opravdu „přinutí“ vnímat a pochopit čas z jiné perspektivy a úhlu pohledu. Vystavené práce jsou z různých matriálů či výtvarných technik.
Jsou zde olejomalby, kombinované techniky, fotky, bronzové či dřevěné sochy, šperky, kov.

O vernisáži
Vernisáž se uskutečnila v sobotu 4.6. a bylo zajímavé, jak vystavené
exponáty při ní ještě „dozrály“ výkladem umělců-autorů. Komentovaná prohlídka nám všem potvrdila, že se někdy skutečně vyplatí vědět
něco víc od autora osobně, co je jakoby „za obrazem“, záměr a jeho fantazie, obzvlášť, když je výstava postavena na zadaném tématu. „Nefor-

málnost“ vernisáže s komentovanou prohlídkou pomohla propojit i
samotné umělce, z nichž se více jak polovina potkala poprvé.
V úvodu vernisáže popřál výstavě starosta města spokojené návštěvníky i vzájemnou uměleckou inspiraci a vystoupilo hudební uskupení Calypte. Výborné občerstvení zajistilo Bistro Marie Hrbáčkové.

O umělcích
Na výstavě se představuje těchto 21 umělců: Markéta Mazancová,
Karel Prášek, Petra Dvořáková Haisová, Irena Šafránková, Kateřina
Ašenbrennerová, Ludvík Fabián, Martin Bican, Daniel Černý, Jan Kypet Šmíd, Vitaly Kolesnik, Hynek Fuka, Andrea Novák Vachová, Helmut Lisy, Herbert Forstner, Christoph Sorgner, Peter Bochnik, Sandra
Hentsch, Tatjanna Zinner, Savageri, Vienzens, Myriam G.E. Urtz.
Obrazy malířky Ireny Šafránkové, respektive i jejich názvy –
Z ČEHO JE ČAS, „zamotaly“ už při vernisáži nejednomu návštěvníkovi hlavu. Jak odpovědět na zdánlivě jednoduchou otázku – Z čeho je
čas? Nikoli ale „z minut či hodin“. Taková odpověď by se hodila k otázpokračování na str. 20

20

NOVOHRADSKÝ ZPRAVODAJ
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(pokračování ze str. 19)
ce „Jak a čím měříme čas?“. Ale víte, z čeho je čas? Snad by nám mohl
napovědět další exponát z výstavy – dřevěná socha od Martina Bicana,
která se jmenuje „NAPLŇ SVŮJ ČAS LÁSKOU“.
Další velmi ojedinělý exponát je od Dana Černého – jeho „CML-K“
je dlouholetým „pamětníkem“ vysoké pece i odkazem na seriál Návštěvníci. Momentálně je CML-K tedy odpojený a umístěný na dvorek
galerie. Exponát Čas v obraze/Zeit im Bild“ od Christopha Sorgnera

červenec 2022

zase odkazuje na rakouské televizní zpravodajství, které chrlí jednu informaci za druhou , přičemž informace z předchozího dne jsou už dávno staré. Hodně varovně či pesimisticky vyznívá obraz „5 nach 12“,
tedy „pět po dvanácté“, kde se rakouská umělkyně Savageri nejspíš
svěřuje s pocitem, „že je už prostě pozdě“. Na co? Nechť každý najde tu
správnou odpověď v sobě. Vždyť o čase přemýšlíme a hovoříme každý
den.
Výstava „Čas v umění/Umění v čase – Zeit in der Kunst/Kunst in
der Zeit“ je součástí projektu s podobným názvem – Čas v umění a setkávání, který obsahuje téma času v různých podobách. Nejen tedy
v jeho ztvárnění, ale i v jeho prožití. Je to o setkávání lidí na
„česko-rakouské hranici“, v Nových Hradech i ve Weitře při dalších
společných aktivitách.
V červenci bude výstava otevřena: úterý-neděle, 10-16 hodin, vstupné dobrovolné. V srpnu by se měla výstava přesunout do Weitry, kde
bude nainstalovaná až do konce září.
K. Jarolímková, Galerie Koželužna

„Čas v umění/Umění v čase – Zeit in der Kunst/Kunst in der Zeit“ je součástí projektu Čas
v umění a setkávání (číslo projektu KPF-01-319) v rámci projektu Fond malých projektů(Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika).

Děti ze školní družiny při „zkoumání času“

Letní nabídka
¢ Další aktivity projektu „Čas v umění a setkáván“ jsou:

Keramické tvoření ve spolupráci s Keramickou dílnou Kána a sochařkou Myriam Urtz,
Kovářské setkání ve spolupráci s kovářem Danem Černým, Streetart na budově KSD ve
spolupráci s Markétou Mazancovou a Herbertem Forstnerem, Streetart na skateparcích
v N. Hradech a 2 setkání při malování (1 v N. Hradech a 1 ve Weitře).
Čas na společné tvoření aneb setkání při malování – 29.-31.7. v galerii Koželužna.
Technika – malba na keramické dlaždice, lektorka Markéta Mazancová, materiál je hrazen z projektu. Vhodné pro každého zájemce o tvoření a setkání s podobně naladěnými
lidmi. Případnou „jazykovou bariéru“ budeme tlumit přítomností „tvůrčího tlumočníka“,
kterým bude paní Pavla Chrtová.
Přihlášky na kontaktu: K. Jarolímková, tel.: 602 150 208, kic@novehrady.cz

¢ Jiná výtvarka

8.-12.8.2022, 8:30-16:30 h
Výtvarné aktivity, různé výtvarné techniky i způsoby tvoření, ve spolupráci s profesionálními malíři. Poplatek dle použitého výtvarného materiálu, pro děti od 10 do 15 let.
Další info. a přihlášky na kontaktu galerie do 15.7.2022.
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Pokračování článku z minulého NZ:

Terezie, hraběnka Buquoyová
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., Univerzita Pardubice

Tereza budovatelka: Venkovské sídlo
Po roce 1800 pár, který zůstal bezdětný, začal se stavbou zámku
v Nových Hradech. Stavba v empírovém stylu, kterou navrhl architekt
Franz Werschafeld, byla obklopena rozsáhlým parkem, který byl dokončen po smrti hraběte kolem roku 1810, a byla inkarnací snů o návratu k přírodě. Podstatné bylo spojení obytných prostor s přírodou, jak
přesně vystihla hraběnka v dopisu ze srpna 1812. Aby mohla žít v zahradě, opustila ještě ne zcela dostavěný zámek a přestěhovala se do pavilónu, upraveného z domku zahradníka a obklopeného zelení: „Už od
prvního července bydlím v půvabném malém pavilonu, který byl původně obydlím zahradníka. Uspořádala jsem ho tak, že je teď tím nejpříjemnějším místem. Jsem Jiřímu vděčná, že vyhověl mému přání a
nechal tento prostor upravit. Nové parkety, dveře, okna, vše bylo třeba
předělat. Já se postarala jen o nábytek. Jsem tu sama, jen se svým malým dvorem. V přízemí je malý salon, kde večeřím.“
Nový zámek byl ostatně posledním ze stavebních počinů hraběcího
páru – předcházelo mu vybudování vesničky a Tereziina údolí.

Park a vesnička
Vesnička, sloučení rousseauovského návratu k přírodě a dobové
anglomanie, vznikla v souvislosti s úpravou staré panské zahrady za
městem, které se říkalo Horní bažantnice. Louka byla rozšířena a v letech 1779-1780 zde bylo postaveno pět domků. Takové vesničky byly
v druhé polovině 18. století v prostředí aristokracie oblíbené – zda byla
inspirací té novohradské vesnička Marie Antoinetty, kterou si královna
nechala postavit u Malého Trianonu a kterou Jan Nepomuk nepochybně navštívil, nevíme. Byla zařízena tak, že se zde mohl podávat i oběd.
Pavlína Schwarzenberg si do deníku zapsala:
„31. 7. 1794, celá společnost z Weitry odjela po obědě do Hradů k
paní de Buquoy; Josef, Lobkowizc, sestřenice Eléonore a já. Prvního
srpna jsme ve vesničce obědvali. Každá chaloupka má vlastní určení,
stejně jako je tomu u vesničky v Trianonu. Pak jsme prošli celou zahradu, která je úchvatná…“

Vallon Chéri – Terčino údolí
Přírodní park nacházející se asi 2 km od Hradů v údolí říčky Stropnice, jemuž hraběnka říkala Vallon Chéri, postavil hrabě podle plánů
Ignatze Fnoika. Vzniklo kouzelné místo pro hraběnku a její přátele.
Údolí, považované za vrcholné dílo zahradní architektury, bylo navštěvováno vznešenými hosty. Zmíněná Pavlína ze Schwarzenbergu o něm
napsala do svého deníku:
„Jeli jsme do Vallon Chéri poobědvat. Potok tam vytváří dva vodopády, vše je zařízeno s velkým vkusem a důmyslem. Lázně mají francouzskou eleganci – nikdy jsem neviděla nic tak kouzelného. Zůstali
jsme až do 2. srpna.“
Lázně, které kněžna zmiňuje, byl lázeňský pavilon vybudovaný
mezi léty 1788-1797 v empírovém stylu. Stěny čajového salonu byly
vyzdobeny pompejskou výmalbou, terasa a bazén měly podobu jeskyně
s krápníky. Na památku otce paní hraběnky nesly lázně jméno Václavovy lázně (Wenzelsbad, Neugebau, Badhaus). Základní kámen k nim
položila hraběnka osobně 13. června 1788.
Kromě čajového salonku a lázně byla uvnitř také malá kuchyně a
toaletní kabinet. Pět minut od lázní byl postaven Modrý dům, v kterém

hraběnka v létě pobývala. Park byl průběžně upravován a doplňován
o další objekty a byl hraběnčinou chloubou, jak je zřejmé z jejích dopisů:
„S potěšením jsem strávila několik dnů se svou přítelkyní a ukázala
jí Vallon Chéri, třebaže momentálně nevypadá úplně nejlépe. Ale byla
okouzlená, říkala, že ani v Anglii neviděla nic tak dokonalého – škoda,
že mě nenavštívila třeba v květnu, to by byla nadšená ještě víc.“
V Nových Hradech se roku 1787 velmi pravděpodobně odehrála
návštěva W. A. Mozarta. Pokud pro návštěvu obdivovaného hudebníka
nemáme přímý pramen, lépe na tom jsme, pokud se týče návštěvy císaře Františka II., který se zde zastavil hned dvakrát, roku 1801 a 1812 –
to už jako František I. O jeho druhé návštěvě hraběnka napsala:
„Posel z Budějovic mi oznámil, že z Karlových Varů, kde nechal
svou dceru, přijede císař se svitou 12 vozů. Nejdřív jsme si myslela, že
bude nad mé síly ubytovat drahé Veličenstvo s celou jeho výpravou.
Nakonec se mi podařil skoro zázrak, i když to bylo s vyložením všech
sil. Císař je velmi shovívavý a laskavý. Vypadal, že je úplně spokojen,
stále opakoval, že jsem s jeho návštěvou měla spoustu práce. Jakmile
sestoupil z vozu, hned se ptal na Vallon Chéri, který se mu tolik líbil při
jeho první návštěvě.”
Všechno, co měla hraběnka v Nových Hradech ráda, vzniklo či bylo
aspoň započato ještě za života Jana Nepomuka. Jeho synovec ve strýcově díle pokračoval, zdá se ale, že hraběnka už nepožívala tak silného
vlivu, a dokonce se možná musela trochu uskrovnit. V roce 1810 píše
Rosalii, že žije skromně, snaží se šetřit, hosty nepřijímá, a tak místo
dvou svíček spálí jen jednu. 40 zl. platila měsíčně svému služebnictvu,
nechávala si vařit jen pro sebe. Komorné dávala 23 zl. měsíčně… Války monarchii poznamenaly a bankrot se blížil – hraběnka byla příliš
dobrá hospodářka, aby si toho nebyla vědoma, přesto si ušetřila na cestu do Paříže. A v dopise z 20. prosince 1810 psaném ve Vídni píše znovu, že šetří: „více počítám, pokud se týče mých výdajů za toalety.
Dávám méně dárků, zato se těším ze všeho, co dělá život hezčí…“

Poslední dny života
Terezie Buquoyová zemřela daleko od domova, daleko od svého
Vallon Chéri. Ač dáma více sedmdesátiletá, rozhodla se někdy na přelomu roku 1817 a 1818 naposledy navštívit svou milovanou Itálii a
ještě předtím svou neméně milovanou Rosalii v Montpellieru. Doprovázela ji její sestřenice Fanny Windischgraetz (právě ta, spolu s Rosalií,
popíše hraběnčiny poslední dny), komorná Marie, která byla v hraběnčiných službách 27 let, Nani, mladá dívka, která měla své paní čas od času
připravit „německá jídla,“ tedy středoevropskou kuchyni, a lokaj Georpokračování na str. 22
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Terezie, hraběnka Buquoyová
(pokračování ze str. 21)
ges. Do Montpellieru přijeli 31. března 1818 v 10 hodin večer, rodina Massane je s netrpělivostí očekávala. Jak Rosalie, tak Fanny
Windischgraetz popsaly hraběnčiny poslední dny.
Se shledání měly obě strany radost. Rosalie ale shledala hraběnku velmi vyhublou a polekalo ji sdělení, že Terezie již asi šest měsíců vykašlává krev, že jí lékaři zakázali po celou zimu vycházet, že
na jaře stonala a byla unavená – právě proto chtěla hledat zotavení
v Itálii. Z Montpellieru odjela 7. května, při loučení všichni plakali.
Hraběnka se Rosalii ozvala ještě z Marseille i Toulonu. Pak jela do
Nice, kam přijela 17. května a kde s krutými bolestmi žaludku ulehla. Stěžovala si na tlak na hrudi, úzkost a extrémní slabost; následujícího dne se vyzpovídala a přijala poslední pomazání a 21. května
kolem osmé hodiny večerní zemřela.
Pohřbena byla daleko o domova, v Nice. A o její hrob (podle pozdějšího vyobrazení byl u zdi, zda kostela, či zdi hřbitovní, nevíme) se
patrně nikdo nestaral. Když roku 1845 přijel do Nice jeden z jejích
příbuzných, dal hrob upravit na náhrobek vytesat slova plná úcty.
Hraběnka Terezie Buquoyová byla typickou šlechtičnou období
mezi časy – vzdělanou, činorodou, citově založenou. Žila v době,
kdy se tradiční společnost postavená na stavovských základech začala bortit. Narodila se krátce poté, kdy na trůn nastoupila Marie Terezie, udatně bránící své země proti části Evropy. Politické změny,
jež přinášela především vláda Josefa II., sledovala prostřednictvím
svého manžela. Byla ale především bytostí privátní sféry: manželkou, hospodyní a budovatelkou vlídného domova: interiéru i krásného okolí. Neměla vlastní děti, tak svou lásku věnovala těm, které
byli kolem ní – své schovance a její rodině, svému synovci, jeho ženě
a jejím dětem, ale i dalším příbuzným. Třebaže tradiční stereotyp zahálčivé a rozhazovačné aristokratky byl už mnohokrát vyvrácen, jistě
není od věci ho znovu popřít prostřednictvím portrétu hraběnky Terezie Buquoyové a jejím odkazem.
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ÚVAHA – Zdena Šáchová
Nad knihou tvojí „Listy hetér“
zůstávám v zamyšlení.
Jaké to city stránky tají!
A vášní plát i kmeti znají!
Však k milence svojí
i měšec plný přiber – radí!
Jaký to příval citu
se v hamižnou lačnost mění,
objetí lásky stále víc
jen více zlata si cení.
Nuž tedy, teď kniha
vybízí nás dál k přemýšlení.
Ač jisté je,
že Amor vliv svůj rád si změní,
žasneme nad tou proměnou.
Jsme u vytržení!
Nerovnost citů rovnice nevyřeší.
Výsledkem je tu otázka
„Je láska nákladností darů větší?“

A miluje víc ten,
kdo cit svůj beze zbytku
slovem i měšcem projeví?
Či miluje víc, kdo v zábranách
horoucnosti své lásky utají?
A stojí za to lásku bránit,
když nečekaně již
nám v pozdním čase náruč otevírá?
Či líp se spokojit,
nést trpně dál soužití tíž,
když z něžných pout mnoho již
nezbývá?
Mám ve vážnosti
sečtělost i úsudek tvůj čilý.
Proto s otevřeností
odpověď dej mi
můj milý.

Vladimír Kos, Zuzana Gellrichová

Dva generálové
Čeští vlastenci z jedné majdalenské chalupy
Knížka o Tomáši Plchovi
(1890-1942) a Janu Květoňovi
(1893-1956) dokazuje, jak se
rody tady na jihu Čech dlouho
usazené prolínají a jak, ač se
rozběhnou do světa, se i nadále
potkávají. Tak to také odhalili
třeboňský soukromý vojenský
badatel Vladimír Kos a Zuzana
Gellrichová, která tak zkoumá
bratrance svého pradědečka.
O kom je to příběh? O dvou bratrancích ze stejné chalupy, z venkovské hospůdky v Majdaléně,
kde spolu strávili dětství, aby se
pak jejich osudy vybarvovaly ve
velmi podobných, a přece tak jiných odstínech. Oba se dostali na gymnázia, oba se dostali do československých legií a oba zůstali v armádě a stali se generály (jeden in
memoriam); jeden za svou odbojovou činnost za války zaplatil životem
a osud druhého fatálně poznamenaly zinscenované procesy v 50. letech. Průvodcem těchto osudů se v publikaci stávají dobové fotografie
stavení a vesnic, které oba hrdiny provázely, čtenář se dočte spoustu zajímavých historických okolností (třeba i o historii a fungování fabriky
„sloupárna“ v Suchdole), z osobních svědectví a korespondence se dozví, jak těžké bylo období v koncentračních táborech a v komunistickém vězení. Knížka tvořená dvěma osudy, proložená dokumenty a
informacemi o dalších postavách rozvětveného rodu Květoňů dokazuje, jak bohatý materiál tyto rodové stromy skrývají, co všechno už je
pod kůrou a co se skrývá ve větvích a hustém listí. V tomto případě se
generálské větve bratranců podařilo objevit opravdu pěkně, a nejen další potomci těchto rodů budou badatelům vděčni, že se rozhodli takové
množství pramenů shromáždit i pro budoucí generace, a vyjádřit tak
vděčnost za statečnost a odvahu obou hrdinských životů svých předků.
Knihu si nyní můžete zakoupit u nás v Informačním a kulturním
centru za 360 Kč.
Veronika Veberová
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Informace
z městské knihovny
Ve čtvrtek 26. května se v městské knihovně konala beseda s jihočeským spisovatelem Janem Štifterem, který svou tvorbu
zaměřuje na regiony na jihu jižních Čech,
na jejich historii, vzpomínky pamětníků, historii jednotlivých lokalit,
domů, osob. Přítomným představil svou novou knihu „Paví hody“, která vyjde letos v září. Pan Štifter povyprávěl o tom, jak získává náměty
pro svou tvorbu, jak a na základě jakého impulsu jednotlivé knihy vznikaly, kdy a kde se nejlépe píše… Děkujeme za příjemně strávený podvečer.
Literární Šumava je každoroční setkávání jihočeských a západočeských knihovníků vždy v jiném městě a pořádá ji SKIP (Svaz knihovní- Beseda s jihočeským spisovatelem Janem Štifterem
ků a informačních pracovníků) za grantové
podpory Ministerstva kultury ČR. Tentokrát
se Literární Šumava po dvaceti letech již podruhé konala u nás v Nových Hradech (26. ročník) a to ve dnech 19. až 21. května, letos na
téma „Buquoyské Novohradsko“, v roce 2002
bylo téma „Minulost a současnost církevních
řádů působících na Šumavě a Lázeňství“. Téměř padesát knihovnic a knihovníků navštívilo
Buquoyskou hrobku, Muzeum Novohradska,
Apatyku, průvodcem jim byl p. starosta Mgr.
Vladimír Hokr, který je dále provedl městem
jako autor knihy Příběhy novohradských domů.
Další den byla návštěva naší nové městské knihovny, galerie Koželužny, hradu, Terčina údolí, Hojné a Dobré Vody, výstup na Kraví Horu.
Knihovníci odjížděli nadšeni Novohradskem, jeho zajímavými kulturními i přírodními krásami a nabiti pozitivní energií z naší
krásné přírody.
Letošní přednáška o bylinkách s bylinkářkou Radmilou Malinovskou se uskutečnila ve
středu 22. června na velké terase v městské Literární Šumava v Nových Hradech podruhé #(
knihovně a součástí přednášky byla procházka
přírodou a hledání léčivých bylin známých i nám neznámých, procházka s dokonalým odborným výkladem. Louka pod autobusovým nádražím byla k tomuto účelu ideální až do té chvíle, kdy jsme zjistili, že
byla právě posečena. Naštěstí máme za knihovnou zahradu, porostlou
vším, co jsme hledali a potřebovali. Přednáška pak pokračovala opět na
terase. Dozvěděli jsme se o léčivých účincích dalších bylinek vzhledem
k různým nemocem a potížím, jak je důležité vytvořit si přirozené návyky, které podpoří harmonii a detoxikaci organismu. Paní Malinovská
nám také vysvětlila, na co se zaměřit, abychom byli na těle i na duši
zdraví.
Výhledově plánujeme letos na podzim uskutečnit ještě jednu takovouto přednášku pro veřejnost, tentokrát pro změnu v Domě s pečovatelskou službou, abychom umožnili účast i těm, kteří to mají do
knihovny trochu dál.
D. Císařová, knihovnice

Bylinkářka Radmila Malinovská
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Informace z městské knihovny (pokračování ze str. 23)

Literární Šumava v Nových Hradech

Pasování na čtenáře
Školní rok končí, prvňáci už umí číst, tak je načase, aby byli pasováni na opravdové čtenáře. Nejdřív ale bylo potřeba, aby prokázali, že
opravdu umí číst. Všichni uměli, ukázaly se jen menší nedostatky,
takže je mohl náš knihovnický král Knihomol I., vybavený opravdovým mečem, ve čtvrtek 23. června v městské knihovně pasovat na skutečné čtenáře. Každý dostal kromě pasovací listiny a malých dárků ještě
pěknou knížku „Dubánek a tajný vzkaz“, kterou pro prvňáčky napsala
spisovatelka Klára Smolíková. A protože skoro všichni si chtějí chodit
do knihovny půjčovat knížky, mohou přijít do knihovny s některým
z rodičů a tady dostanou čtenářský průkaz, který je pro prvňáčky na jeden rok zdarma (po uplynutí roku se pak platí 20 Kč ročně).
Za pomoc při realizaci této akce děkuji p. starostovi Mgr. Vladimíru
Hokrovi, p. řediteli Mgr. Karlu Kříhovi, p. učiteli Mgr. Václavu Pávkovi, Mgr. Veronice Veberové z IC a Blance Cáplové.
Prvňáčkům i všem ostatním dětem přeji moc hezké prázdniny,
spoustu sluníčka, koupání a hodně zážitků.
Knihovnice D. Císařová

Ráno
Eliška Búdová
To je ráno štěbetání,
to je ráno povídání.
Každý musí povědět,
jak je krásný tenhle svět.
Štěbetají, povídají,
někdy se i hašteří.
Když je slunko na západě,
každý chvátá k večeři.
Večer spolu usínají,
každý hledá maminku.
Do postýlek uléhají,
pod nadýchanou peřinku.

Dovolená v knihovně v červenci
pondělí 4. 7. – pondělí 11. 7. ZAVŘENO
út 12. 7., st 13. 7. a čt 14. 7. bude OTEVŘENO od 9.00 do 16.00 hod.
pátek 15. 7. – pátek 22. 7. ZAVŘENO
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Okénko do knihovny
Hřích mám pořád v záloze / Lucie Šilhová
Na nic si nehraje, ale je hravá. Směje se, ale neposmívá. Trochu se jí
horší zrak, ale to jí nebrání v nadhledu. Padesátka - žena, která ví
své. Třeba že hledat správnou podprsenku je jako hledat správného
chlapa. Přesně víte, co chcete, ale málokdy to sedne…
Slunečnice / Jana Benková
Monika dokončila vysokou školu, ale vhodnou práci se jí najít nepodařilo. Pracuje tedy v malém penzionu jako recepční a sní o lepším
životě. Je typickým ošklivým káčátkem, které se trápí mimo jiné i
kvůli nešťastné lásce. A tak před svými problémy utíká do Německa,
kde se stará o malé děti. Odtud se po dvou letech vrací jako úplně
nový člověk…
Sudety ve stínu Mnichova / Jan Lakosil
Události, které navždy změnily soužití Čechů a Němců, očima samotných aktérů. Konec 30. let, napětí v pohraničních oblastech vrcholí. Rok 1938 ve vzpomínkách a fotografiích.

Významná výročí
červenec 2022
¡ 1. 7. 1742 zemř. Bohuslav Matěj Černohorský,
barokní skladatel a varhaník (zemř. 16. 2. 1684) 280
¡ 1. 7. 1952 zemř. Fráňa Šrámek, spisovatel (nar. 19. 1. 1877) 70
¡ 2. 7. 1902 zemř. Vojtěch Šafařík, chemik, vytvořil základy
českého chemického názvosloví (nar. 26. 10. 1829) 120
¡ 3. 7. 1847 zemř. Matěj Kopecký,
zakladatel českého loutkového divadla (nar. 24. 2. 1775) 175
¡ 4. 7. 1967 zemř. Ondřej Sekora, kreslíř a ilustrátor
(nar. 25. 9. 1899) 55
¡ 6. 7. 1907 nar. Jaroslav Foglar, spisovatel (zemř. 23. 1. 1999) 115
¡ 8. 7. 1847 nar. František Křižík, vynálezce (zemř. 22. 1. 1941) 175
¡ 8. 7. 1922 nar. Jan Panenka, klavírista, pedagog a dirigent
(zemř. 12. 7. 1999) 100
¡ 9. 7. 1357 Karel IV. slavnostně položil základní kámen
k novému kamennému mostu přes Vltavu, původně se nazýval
Kamenný nebo Pražský most, od roku 1870 Karlův most 665
¡ 11. 7. 1362 zemř. Anna Svídnická, česká královna a císařovna,
třetí manželka Karla IV. (nar. roku 1339) 660
¡ 12. 7. 1932 zemř. Tomáš Baťa, zakladatel obuvnického závodu
ve Zlíně (nar. 3. 4. 1876) 90
¡ 12. 7. 1872 nar. Emil Hácha, právník, politik, prezident
2. československé republiky (zemř. 27. 6. 1945) 150
¡ 13. 7. 1607 nar. Václav Hollar, grafik, kreslíř
(zemř. 25. 3. 1677) 415
¡ 15. 7. 1917 zemř. Josef Schulz, architekt (nar. 11. 4. 1840) 105
¡ 16. 7. 1902 nar. Stanislav Neumann, herec (zemř. 19. 2. 1975) 120
¡ 17. 7. 1922 nar. Karel Boušek, básník (zemř. 14. 12. 2003) 100
¡ 18. 7. 1552 nar. císař Rudolf II. (zemř. 20. 1. 1612) 470
¡ 20. 7. 1887 nar. Stanislav Bechyně, vědec,
obor – železobetonové konstrukce pro stavby inženýrské,
průmyslové a obytné, technologie betonu (zemř. 15. 10. 1973) 135
¡ 20. 7. 1822 nar. Johann Gregor Mendel, přírodovědec,
zakladatel genetiky (zemř. 6. 1. 1884) 200
¡ 21. 7. 1432 velká povodeň v Praze pobořila Karlův most
– strženo 5 pilířů 590
¡ 25. 7. 1912 nar. Kamil Lhoták, malíř, grafik a ilustrátor
(zemř. 22. 10. 1990) 110
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Rendez-vous dvou generací
Děti a senioři – dvě nejohroženější věkové kategorie. Závislé, bezbranné, ztrácející se …Obě tyto generace potřebují pomoc druhých,
pomoc, bez které jsou ještě více zranitelnější…Děti jsou fyzicky i psychicky ještě nezralé a zcela závislé na autoritě, která je vede, formuje…
Senioři, jejichž psychická i fyzická zralost naopak již upadá, jsou ztracení a opomíjení v dnešní přetechnizované době. Obě dvě tyto generace
si přitom mají tolik co dát! Děti se od seniorů učí trpělivosti, klidu, jejich život je plný zkušeností, rad, které se dětem při objevování světa
mohou hodit. Říká se sice, že zkušenost je nepřenosná, radami člověka
neposunete, ale já věřím, že si z vyprávění seniorů každý může najít to
své poučení, které ho zachrání před možným malérem…Nezapomenu
na bonmot mojí babičky – „pohodu doma vždy dělá hospodyňka“. Ať
už v to věříme, či nikoli, často mne vzpomínka na něj uchránila před
hrozící „manželskou rozmíškou“ J Hlavním přínosem kontaktu dětí se
seniory je získání respektu a úcty ke stáří a vědomí, že život začíná
a končí. A co mohou na oplátku benjamínci předat seniorům? Umění
vidět svět opět dětskýma očima, umět se radovat a nadchnout z maličkostí. Při pohledu na ně se vzpomínkami přenést do minulosti a zavzpomínat na časy strávené s jejich nejbližšími, kteří jsou již na onom
světě…
Dříve bylo zcela běžné, že se tyto generace každoděnně setkávaly,
prarodiče pomáhaly s výchovou dětí, děti se skrze jejich nabyté zkušenosti učily… Dnes tyto vazby bohužel upadají. Dnešní mládež je kritizovaná, že si neváží starých lidí, ale kde se to má naučit, když jim není
dána příležitost.
Přejeme Vám za celý tým firmy LEDAX Vám pohodové, slunečné
prázdniny a častá setkávání benjamínků se starší generací. Tyto
rendez-vous zkrátka fungují!
Kontakt: Ing. Lenka Rodějová
koordinátorka pečovatelské služby
Telefon: 725 342 656
E-mail: lenka.rodejova@ledax.cz
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SOCIÁLNÍ SKLAD A RE-USE POINT
Z ruiny bývalé kotelny před Komunitním centrem vznikl hezký
vhodný prostor k návaznosti na aktivity KC.
Bude sloužit jako sklad materiálu sociální pomoci jako podpora Poradnám sociálních služeb a v návaznosti na Komunitní dílnu a Re-use
buňku zde můžeme opravovat vybavení domácnosti, které budeme následně také nabízet v rámci služeb sociální pomoci.
Pomůže nám splnit 2 naše oblíbené aspekty – recyklace věcí a vzájemná lidská pomoc.

ČERVENCOVÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO DĚTI
Léto je konečně tady a nadešel i čas táborový. V červenci probíhá
v Komunitním centru několik příměstských táborů pro děti a my máme
pro všechny nejen přihlášené zájemce a hlavně jejich rodiče pár
důležitých informací k jednotlivým táborům. V srpnu budou v Komunitku probíhat další skvělé „příměšťáky“, ale o nich Vám napíšeme až
v dalším čísle NZ.

TVOŘIVÝ KERAMICKÝ TÁBOR (4.7.–8.7.)
Keramický příměstský tábor je určen všem dětem bez rozdílu věku
a schopností, které mají vrozenou chuť objevovat a tvořit. Tvořit budeme převážně v zázemí naší keramické dílny. Taková dílna je plná strojů, nástrojů, pomůcek a materiálů, jež jsou předem ozkoušené a už
víme, jak se zachovají. Dává nám možnost velkého výběru tvarů a barev i možnost plně se soustředit jen na tvorbu. Díky tomu většinou vznikají povedené výrobky přesně podle našich představ.
Protože je ale léto a my jme s dětmi od přírody hraví a zvídaví, vydáme se také cestou, která může být místy nepohodlná nebo zablácená,
o to víc radosti a nadšení ale přináší. Vyrazíme na průzkum okolí a pokusíme se najít vlastní keramickou hlínu. Provedeme několik experimentů a zjistíme tak, jestli je naše hmota vhodná k výrobě, či nikoli,
probereme, co bychom mohli změnit, či přidat, aby se nám práce usnadnila. Nenásilně tak prozkoumáme, kde se bere hmota, kterou v dílně vybalujeme z igelitových pytlíků.
Touha spolupracovat s přírodou a nechat se jí inspirovat je nám
všem vrozená. Práce s hlínou je milým způsobem, jak si ji připomenout.
Tábor bude každý den začínat v 9.00 a končit v 13.00 hodin.
S sebou - přezůvky do dílny, oblečení, které si můžu zašpinit, svačinku.
Průvodcem tábora je Petra Dermová.

SPORTOVNÍ TÁBOR (11.7.–15.7.)
Sportovní tábor má své zázemí na kurtech v zámeckém parku, kde
se děti každé ráno schází. Využijí také basketbalové hřiště u ZŠ, tenisové kurty TJ nebo v případě deště velkou tělocvičnu. Aktivity vycházejí
z celoroční práce s dětmi v kroužku míčových sportů basketbalového
klubu.
V průběhu týdne si děti vyzkouší tradiční sporty (basketbal, tenis,
fotbal, házená), procvičí atletické disciplíny a poznají i nové sporty a
hry jako diskgolf, crossminton nebo spikeball. Součástí sportovního
týdne ale budou i švihadla nebo poznávací a objevovací hry v parku a
okolí. Na závěr týdne pak všechny čeká atletická olympiáda. Cílem tábora je najít radost z pohybu a chuť sportovat. A třeba i najít budoucí
talenty.
S sebou – vhodné sportovní obutí a oblečení, pití, svačinu, repelent,
náhradní tričko.
Začínáme každý den v 8.00 hodin, konec v 16.00 hodin. Oběd bude
zajištěn.

KERAMICKÝ TÁBOR (11.7.–16.7.)
V keramické dílně máme letos již šestý ročník příměstského keramického tábora. Za tu dobu se v dílně o prázdninách ve dvou turnusech
vystřídalo mnoho dětí, kterým jsme se snažili připravit zajímavý a
tvůrčí program.
Děti tráví dopoledne v dílně, kde se učí mnoho technik práce s keramickou hlínou, modelování, vytáčení na kruhu i práci s pláty. Začínáme

Sociální sklad a Re-use point
v osm hodin, děti mají pracovní oblečení a obuv, je vhodné mít na své
věci tašku označenou jménem abychom se vyhli záměně přezůvek. Čas
na svačinu máme v prostoru zahrady, aby děti mohly načerpat sílu na
druhý blok tvoření. Před obědem, který si děti přináší a je možné si ho
ohřát v mikrovlné troubě, je ještě potřeba společně uklidit dílnu a připravit ji na další den. Pokud je dobré počasí a výrobky stačíme dosušit,
můžeme poslední den tábora přežahnuté výrobky glazovat. Keramika
je o opakovaném setkávání se s výrobkem vždy ve správný čas jeho
schnutí. Proto je velmi obtížné stihnout výrobek v celém procesu za jeden týden. Učí nás to však trpělivosti a velké pokoře, neboť dokud není
výrobek vypálený, může se mnohé přihodit. Takováto soustředěná,
tvůrčí práce vyžaduje velké nasazení a koncentraci, proto je už odpolední část jen hravá a spíše odpočinková, kdy využíváme komunitní
zahradu. Letos bude vítanou pomocí nové hřiště i zastřešený altán,
který bude bezpečím v případě deště.
I během odpoledne ale procvičujeme nejrůznější techniky, malování, šití, práci s papírem, pletení náramků, kresbu na látky a mnoho dalších. Táborový den končí nejpozději ve čtyři hodiny odpoledne, proto
prosíme rodiče, aby děti měly i dostatek pití. Je to část prázdnin, kdy
nezahálí ruce ani fantazie i představivost a komunikace s ostatními. Věříme, že úsilí všech asistentů a lektorů má pro děti význam a budou na
čas strávený v Komunitním centru mile vzpomínat.
Průvodkyně tábora jsou naše oblíbené keramičky.

ADAPTAČNÍ KURZ s výukou českého jazyka
(18.7.–22.7.)
Kurz pro ukrajinské děti, které budou od září navštěvovat místní ZŠ.
Jazyková příprava hravou formou, která pomůže dětem nezapomenout,
co se od března naučily a připraví je na možnost zařazení do odpovídajícího ročníku školy.
Výuka bude probíhat v Komunitním centru každý den od 9 do
13 hodin. Lektorka: Elena Kolesnik

TURISTICKÝ TÁBOR (25.7.–29.7.)
Na tomto táboře budeme podnikat pěší výpravy do okolí Nových
Hradů (vzdálenost do 5 km, směr Veveří, Hraniční kámen, Nakolice,
celnice, Sokolí hnízdo atd.). Navštívíme zaniklé osady, místa někdy zapomenutá a také trochu tajemná. Cestou budeme vnímat, jak se krajina
kolem nás mění, budeme pozorovat stromy, rostliny, ptáky, brouky, houby, prostě vše, co na našich výpravách potkáme. Zkusíme se orientovat
v mapě a v terénu, dohledat si informace o místech, která navštívíme a
následně si vše nějakou formou zaznamenat.
Je potřeba, aby měly děti pohodlnou turistickou obuv a oblečení do
přírody (případně pláštěnku atd.). Stravovat se budeme převážně na
cestě, či-li je vhodné, aby děti měly každý den s sebou v batohu svačinu
a oběd, láhev na pití, případně drobné peníze na zmrzku. Scházet se budeme ráno od 8 hodin v Komunitku a mezi 9 - 10 hod budeme odcházet
do terénu. Vracet se budeme mezi 14 - 15 hod a zbytek času budeme
trávit v Komunitku, kde máme veškeré zázemí pro odpočinek, tvoření i
hraní. Tábor bude končit každý den v 16 hod.
Průvodcem tábora je Kateřina Konrádová, asistentka Ela Němcová.
Pro další informace kontaktujte koordinátorku KC Lucii Sovovou na
emailu kcnovehrady@gmail.com nebo na Fb stránce Komunitko
Nové Hrady.
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Rybářské závody
V poslední květnové a první červnové neděli se konaly dětské rybářské závody. Obě
dvě klání byla protkána trpělivostí dětí a nadšením rodičů (leckdy to bylo i opačně). Dále jsme
zaznamenali mnoha i nemnoha četné úlovky
různých druhů ryb. V neposlední řadě jsme se
během přestávek statečně vypořádali s tucty
grilovaných buřtíků a zástupy limonád.
V prvním boji v okolí Farského rybníka
v Horní Stropnici málem na břehu nezbylo
místo. Zúčastnilo se 44 dětí většinou s doprovodem. Z očekávaných rybích žní však vyšly
jako vítězové děti, které nachytaly tři a více
ryb. Oceněny hmotnými cenami a nehmotným
uznáním však byly všechny děti i dospělí.
V druhém boji na rybníku Sedlákovec v Nových Hradech se propisky pořadatelů ohřály o poznání více. V klání ostrém jako špičky japonských háčků se nachytali stovky karasů, desítky
plotic i pár pěkných kaprů.
Děkujeme všem dětem i dospělým, jež věnovali čas nedělního dopoledne sportovnímu rybaření. Čas, který však neztratili, protože jak
známo, se nepočítá do života.
Tomáš Vontor, MO ČRS Nové Hrady

TJ Sokol Nové Hrady informuje
Podobně jako předchozích letech se nám také v loňském roce podařilo získat finanční podporu na sportovní činnost dětí a mládeže v rámci
dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora sportovní činnosti
dětí a mládeže, výkonnostního sportu“. Náš projekt s názvem „Kuželky
dětí a mládeže v TJ Sokol Nové Hrady“ s celkovým rozpočtem téměř
54 tis. Kč, byl podpořen částkou 42.000 Kč. Jeho společnými cíli a přínosy byly zachování a další rozvoj kuželkářského sportu v Nových
Hradech, trvalý rozvoj pohybových aktivit dětí a mládeže, přivedení co
největšího počtu dětí k aktivnímu způsobu života, vyhledávání a výchova mladých talentů a získávání a trvalý rozvoj trenérů mladých
kuželkářů. Vedle toho jsme díky poskytnuté dotaci mohli zajistit
nezbytné materiálně technické vybavení a pokrýt nemalou část
provozních a mzdových nákladů spojených se sportovní činností
dětí a mládeže v naší tělocvičné jednotě.
K největším úspěchům našeho klubu v práci s dětmi a mládeží v sezóně 2021/2022 v individuálních soutěžích patří tři umístění v top
10 krajských přeborů mládežnických kategorií, přičemž Natálii Hamerníkové mezi mladšími žákyněmi unikl postup na mistrovství
České republiky jen o pomyslný vlásek, když v konečném pořadí ve
své kategorii skončila na 4. místě, těsně za třemi postupujícími. V kolektivních soutěžích družstvo dorostenců až do posledního kola bojovalo o celkové vítězství v krajském přeboru, ale nakonec z toho bylo
2. místo, o kterém při rovnosti bodů s vítězným mužstvem Sokola Soběnov rozhodly horší statistiky vítězných a prohraných setů a průměrný
počet sražených kuželek. Za zmínku zcela jistě stojí individuální výkony Tomáše Balka, který ze celou sezonu 2021/2022 v krajském přeboru
dorostenců nezakusil hořkost porážky a pro své mužstvo získal 28 bodů
z 28 možných. Gratulujeme, jen tak dál, Tomáši!
Je zřejmé, že podobných úspěchů by nebylo možné dosáhnout bez
odpovídajícího materiálního a personálního zabezpečení a jsme velice
rádi, že i s pomocí dotačních programů Jihočeského kraje se nám daří zajistit dostatek finančních prostředků pro činnost našeho sportovního klubu s již více než šedesátiletou historií. Poděkování na tomto místě zcela
jistě patří nejen Jihočeskému kraji, ale také všem našim trenérům, rozhodčím a organizačním pracovníkům, kteří svou činnost
vykonávají zcela dobrovolně a ve svém volném čase.

Za TJ Sokol Nové Hrady,
Pavel Kříha

Tenisový turnaj
Navzdory povětrnostním živlům se v sobotu 24.6.2022 na kurtech v Nových Hradech podařilo uspořádat tenisový turnaj ve čtyřhře mužů. Přihlásilo se pět dvojic, které neodradily ranní kapky
deště a odměnou jim byl pěkný sportovní zážitek a pro nejlepší
i hodnotné ceny. Kromě tradičních pohárů pro první tři dvojice
obdrželi všichni účastníci i výběr z regionálních potravinových produktů. Turnaj se hrál systémem „každý s každým“ a výsledné pořadí
bylo následující:
1. Kanděra, Jarolímek
2. Tomeš, Zlatohlávek
3. Šulc, Kobliha
4. Janoušek, Rusnák
5. Sova, Šohájek
K příjemné turnajové pohodě přispělo nejen postupně prosvítající sluníčko, ale i to, že se bylo čím občerstvit. K zajištění pitného
režimu přispěl svým darem pan Jan Nedvěd a něco na zub zajistil
Michal Kanděra. Poděkování patří i vedení Tělovýchovné jednoty
Nové Hrady, které turnaj finančně podpořilo.
Za pořadatele turnaje M. Jarolímek
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Mistrovství ČR v sebeobraně Allkampf Jitsu
Dva mistrovské tituly pro Novohradské karate
V sobotu 4.6.2022 se na Sokolském ostrově
v Českých Budějovicích konalo 25. Mistrovství
ČR v sebeobranném systému Allkampf-Jitsu, na
které byl přihlášeno 115 závodníků ze všech
bojových škol AKJ z České republiky. Pořadatelé z oddílu Sebeobrany SKP České Budějovice za významné finanční pomoci sponzorů
připravili pro závodníky krásně vyzdobenou
sportovní halu, ve které byly umístěny tři tatami a celkem pět zápasišť, na kterých probíhaly
jednotlivé disciplíny soutěže.
Soutěž v bojovém umění Allkampf-Jitsu se
skládá ze třech disciplín – kata, randori a tameshi wari, kdy se body dosažené v jednotlivých disciplinách sčítají a konečný součet
nakonec určí pořadí jednotlivců. V disciplině
kata jsou předváděny sestavy, jež znázorňují
boj proti imaginárním útočníkům a závodník
je musí zacvičit co nejpřesněji. V randori
obránce provádí čtyři sebeobranné techniky,
z nichž jedna je proti ozbrojenému útočníkovi

a hodnotí se zde rychlost reakce obránce a také
provedení sebeobranných technik. Tameshi
wari patří k tradičním prvků Allkampf-Jitsu a
je divácky nejatraktivnější disciplinou. Jedná
se o přerážení plastových desek, které jsou
rozlišeny barevně a také se liší pevností (pro
dětské kategorie žlutá, tato představuje 1,5 cm
dřeva a zelená pro juniory a dospělé – 2 cm),
hodnotí se technika přerážení a přesný zásah
desky. Vrcholem soutěže je pak soutěž tříčlenných týmů, kdy se kromě synchronizovaných kata a tameshi wari soutěží v boji embu. Zde se jedná o obranu jednoho z členů
týmu proti dvěma útočníkům - dalším členům
týmu. V této náročné disciplině se hodnotí
zejména reálnost a logická návaznost jednotlivých sebeobranných technik.
Samotná soutěž začala slavnostním nástupem všech účastníků, ředitel soutěže Martin
Hermann zde přivítal závodníky i diváky a závodníkům popřál mnoho štěstí ve sportovním
klání, dále pak promluvili čestný host předseda Jihočeského
svazu karate Bc. Jiří Faktor
a hlavní rozhodčí soutěže Jan
Rychnovský. Poté se sportovní halou rozezvučela Česká
státní hymna.
Početné pole startujících
bylo rozděleno do jednotlivých
kategorií podle stáří a získaného stupně technické vyspělosti
soutěžících (barevné pásky na
kimonu) od dětí až po dospělé
závodníky. Celé klání nastartoval soutěž žákovských kategorií. Soutěže se zúčastnilo
přes 80 malých bojovníků a
lze říci, že všichni předvedli
Nikola Morongová, Tomáš Balko, trenér Martin Hermann,
Karel Morong a Marek Houser na 25. MČR v Allkamp-Jitsu skvělé sportovní výkony a za-

Zleva Štěpán Šíma, Jan Žiak, Tadeáš a Viktorie Balikovi, naši nejmladší karatisté
slouží velikou pochvalu za to, že celý rok pod
vedením svých trenérů pilně trénovali.
V kategorii starší žákyně Sžy1 vítězila
a získala titul Mistryně republiky v AKJ po
skvělém výkonu Nikola Morongová. V kategorii muži M3 zvítězil a titul Mistra republiky
v AKJ přiváží z šampionátu Karel Morong.
V kateorii junioři JI2 vybojoval 2. místo Marek Houser a v téže kategorii získal pěkné
4. místo Tomáš Balko.
V rámci mistrovství byla také soutěž začátečníků určená pro nejmladší závodníky, kde
v kategorii mladší žáci Mži 6 zvítězil Jan Žiak,
druhé místo vybojoval Štěpán Šíma a 3. místo
obsadil Tadeáš Balík (všichni z TJ karate
Nové Hrady).
Veliké díky patří všem našim sponzorům,
bez kterých by nebylo možné tuto velkou
sportovní událost zorganizovat. Pojišťovna
Kooperativa a.s., Car Logistic, Zemi Bulding
Machines Ocelové konstrukce s.r.o., TV
Sklad, Starnet s.r.o., Jihočeské letiště, dále
společnosti: Na vodu, PS Patrol, MP Stav a
pan Martin Houser Elektro-revize.
Martin Hermann, předseda oddílu karate

Akademické Mistrovství České republiky 2022
Tři tituly Mistra ČR vybojoval Tomáš Hermann
V úterý 21. června 2022 se utkaly na jubilejním 20. Akademickém Mistrovství ČR
v Českých Budějovicích mimo jiných sportovců studentů Vysokých škol i špičky České-

ho karate. Šampionátu se účastnili studenti
osmi fakult Vysokých škol z celé ČR.
Soutěžilo ve sportovním zápase dvojic „kumite“ V této kontaktní disciplíně Tomáš Hermann zvítězil ve sloučené váhové kategorii
-84 a nad 84 kg. V kategorii bez rozdílu hmotnosti opět Tomáš zvítězil. Součástí Akademického Mistrovství ČR v karate byla rovněž
soutěž tříčlenných družstev v kumite, složená
ze dvou mužů a jedné ženy. Při všech zápasech
museli naši borci zvítězit, což se jim nakonec
povedlo a tak do Jižních Čech putovala další
zlatá medaile a třetí titul Akademického Mistra
ČR v karate.
Tomáš reprezentoval nejen Jihočeskou
univerzitu, ale také Jihočeský kraj, který podporuje talentované sportovce a samozřejmě
Tomáš Hermann vybojoval tři tituly Akademic- oddíl TJ Karate Nové Hrady.
kého misrta ČR v karate
Martin Hermann, předseda oddílu karate

Zleva Martin, Tomáš a Martin Hermannovi na
Akademickém Mistrovství ČR v karate 2022
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řádková inzerce
¡ Nabízím pomoc s posekáním trávy a s údržbou zahrady. Křovinořes mám vlastní, sekačku na trávu mohu využít Vaši nebo využiji
vlastní. Další domluva a informace na tel.: 723 038 711.
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