
Srpen 2022 číslo 8, ročník XXVII Cena 5 Kč

Obraz z výstavy Čas v umění nám může připo-
menout, co pro nás čas znamená. Třeba i pr-
chavé bublinky v číši?...
Více k dvouměsíční výstavě uvnitř NZ

„Čtyřicetiletá“ kapela ARGEMA na novohradském náměstí přilákala
své věrné  posluchače…

Úspěšný jihočeský spisovatel David Jan Žák
při besedě v městské knihovně

Děti ze Sportovek s diplomy a medailemi. Více uvnitř NZ

Filmoví diváci opět odměnili Kinematograf
Bratří Čadíků dobrovolným vstupným ve pros-
pěch Konta Bariér

Určitě moc milý zážitek připravila Podhoran-
ka seniorům v českobudějovické nemocnici.
Více uvnitř NZ

Kulturní léto pokračuje
Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje,

doufám, že při čtení srpnového vydání zpravodaje trávíte svůj čas přiměřeně zdravě, klidně a
bezpečně. To jsou všechno základní předpoklady, na které lze navazovat dalšími životními čin-
nostmi. Svět je momentálně tak „rozbolavělý“, že asi všichni prožíváme své osobní „věci“
v kontextu s těmi ve světě. Všechno se nás to dotýká. Možná by se zdálo, že není čas na nic jiné-
ho příjemného, třeba na kulturní aktivity, že to jsou „věci navíc“, že je to dnes zbytečné až mar-
notratné. Ale věřte, že není. Kvalitní kulturní počiny člověka zlidšťují, sdružují a směřují
k ušlechtilým hodnotám. Kulturní člověk každým coulem přeci neškodí svému druhu.

V červenci bylo v našem městě i okolí v nabídce spoustu kulturních akcí a aktivit - městský
festival Novohradské Hraní s filmovým promítáním, divadlem a koncertem kapely Argema,
Folkové a Rockové Zevlování, Benefiční hudební festival na Jánské louce, Hudební festival Ji-
hočeské Nové Hrady s vážnou muzikou, výstava Čas v umění v městské galerii, pořad Rytmíku
pro děti a rodiče. A to všechno proto, abychom si všichni nabrali energii na další dny. Chtěla
bych upřímně poděkovat všem, kteří jsou v roli pořadatelů a obohacují kulturní nabídku, a také
všem, kteří kulturní a ušlechtilé hodnoty přijímají a žijí s nimi. Pojďme v tom v srpnu a září pok-
račovat. Kulturní pozvánky najdete uvnitř zpravodaje.

K. Jarolímková
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V Koželužně jsme přivítali zhruba třicítku dětí z Ukrajiny při společném
malování s malířkou Markétou Mazancovou #'$

FOTOOHLÉDNUTÍ
aneb prázdninové aktivity dětí

Fotografie o tom, jak si novohradští předškoláci ještě užívali školkové
prostředí %#(

Na začátku prázdnin si Rytmík zatančil na Jánské louce

V keramické dílně Kána vznikají z hlíny úžasné
věci. Více o tom i uvnitř NZ
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Zápis ze 124. schůze městské rady
ze dne 15.6.2022

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 123. jednání

rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 123. jednání rady města.

� 2. Žádost odkup pozemku –
Grosschopfová
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc.č. KN st. 771/1 za min. částku
400 Kč/m2 a pozemku parc. č. KN 24/3
a části pozemku parc.č. KN 24/2, k.ú. Nové
Hrady dle návrhu o celkové ploše cca
400 m2 za min. částku 200 Kč/m2 a pověřu-
je tajemníka MěÚ zveřejněním záměru na
úřední desce města.
(Rada obdržela od pí. I. Grosschopfové, Nové
Hrady žádost na odkup pozemků parc.č. KN
st. 771/1, KN 24/3 a části pozemku parc.č.
KN 24/2 dle návrhu o celkové ploše cca
400 m2 vše v k.ú. Nové Hrady. Pozemek
parc.č. KN st. se nachází pod stavbou, která
je ve vlastnictví žadatelky. Zbylé pozemky
tvoří v současné době zahradu k přilehlé ne-
movitosti.)

� 3. Revokace prodej pozemku Dobuš
Rada města schvaluje záměr prodeje části po-
zemku p.č. 37/4 a části pozemku p.č. 2652
v k.ú. Byňov dle návrhu, za částku 200 Kč/m2

a pověřuje tajemníka MěÚ zveřejněním na
úřední desce města.
(Rada opětovně projednala žádost P. Dobu-
še, Byňov a úřední záznam od Osadního vý-
boru Byňov, Jakule, Štiptoň o provedeném
jednání o prodej části pozemku p.č. 37/4 a
části pozemku p.č. 2652 v k.ú. Byňov. Rada
města revokuje usnesení č. 8 rady města
č. 119 ze dne 25.04.2022. Původní znění
"Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemku p.č. 37/4 a části pozemku p.č.
2652 v k.ú. Byňov dle návrhu, za částku
400 Kč/m2, bude revokováno a změněno na
"Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemku p.č. 37/4 a části pozemku p.č.
2652 v k.ú. Byňov dle návrhu, za částku
200 Kč/m2". Změna usnesení je odůvodně-
na platnou Směrnicí Zastupitelstva města
Nové Hrady č. 1/2021, Oceňování pozemků
pro převody z majetku města, kdy dané části
pozemků náleží do II. polohové třídy do po-
zemků "Pozemek, který navazuje nebo kte-
rý tvoří funkční celek se stavbou nebo se
stavebním pozemkem v majetku žadatele".)

� 4. Žádost – ČRS Nové Hrady
Rada města souhlasí s umístěním sídla pro
organizaci Českého rybářského svazu, z.s.,
místní organizace Nové Hrady na adrese
Česká ul. 74, Nové Hrady.

(Rada projednala Žádost Českého rybářské-
ho svazu, z.s., místní organizace Nové Hra-
dy o udělení souhlasu vlastníka nemovitosti
s umístěním sídla organizace na adrese Čes-
ká ul. 74, Nové Hrady.)
� 5. Oznámení o poskytnuté dotaci–- Jčk

Rada města bere na vědomí oznámení o pos-
kytnutí dotace k zajištění projektu "Město
Nové Hrady - DA pro SDH Nové Hrady" ve
výši 300.000 Kč a pověřuje starostu podpi-
sem Smlouvy o poskytnutí dotace.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje, Kraj-
ského úřadu, Oznámení o poskytnutí dotace
(investičního charakteru) a návrh Smlouvy
o poskytnutí dotace ve věci zajištění projektu
"Město Nové Hrady - DA pro SDH Nové Hra-
dy". Výše poskytnuté dotace: 300.000 Kč.)
� 6. Dodatek ke smlouvě – Jčk

Rada města bere na vědomí Oznámení Jihoče-
ského kraje Krajského úřadu Oddělení admin.
dotač. programů Jčk o prodloužení termínu
realizace a vyúčtování projektu "Město Nové
Hrady - DA (SDH Údolí)" do 15.12.2022.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje, Kraj-
ského úřadu, Oznámení Jihočeského kraje
Krajského úřadu Oddělení admin. dotač. prog-
ramů Jčk o prodloužení termínu realizace a
vyúčtování projektu "Město Nové Hrady -
DA (SDH Údolí)", reg. č. 452-02-22/21. Do-
datek prodlužuje termín do 15.12.2022.)
� 7. Dodatek č. 1 –

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 kupní
smlouvy k pořízení dopravního automobilu s
požárním přívěsem pro SDH Údolí u N. Hra-
dů a pověřuje starostu podpisem dodatku.
(Rada projednala návrh Dodatku č. 1 kupní
smlouvy k pořízení dopravního automobilu
s požárním přívěsem pro SDH Údolí u N.
Hradů). Dodatek řeší prodloužení realizace
projektu do 30.11. 2022.)
� 8. Plakátovací plochy – volby

Rada města schvaluje částku za výlep vo-
lebních plakátu ve výši 100 Kč bez DPH za
kus pro volby do Senátu Parlamentu České
republiky a pro volby do zastupitelstev obcí
v roce 2022. Veškeré užívání plakátovacích
ploch se bude dále řídit Pravidly užívání
plakátovacích ploch v Nových Hradech a
osadách ve vlastnictví města Nové Hrady.
(Rada projednala na základě Pravidel užívá-
ní plakátovacích ploch v Nových Hradech a
osadách ve vlastnictví města Nové Hrady
cenové podmínky pro výlep volebních pla-
kátů. Cena za výlep volebních plakátu byla
navržena na 100 Kč bez DPH za kus.)
� 9. Osvědčení – EKO-KOM, a.s.

Rada města bere na vědomí informaci o do-
sažených výsledcích v systému EKO-KOM
za rok 2020 a Osvědčení o úspoře emisí za
rok 2021.
(Rada obdržela od Odboru životního prostře-
dí MěÚ Nové Hrady informaci o dosažených
výsledcích v systému EKO-KOM za rok
2021 a Osvědčení o úspoře emisí za rok
2021.)
� 10. Zápis – Osadní výbor Údolí

Rada města bere na vědomí zápis Osadního
výboru Údolí ze dne 2.6.2022.
(Rada projednala zápis Osadního výboru
Údolí ze dne 2.6.2022.

Osadní výbor souhlasí s pronájmem části
pozemku parc.č. 652/6, k.ú. Údolí u N.H.
paní M. Smrčkové, N.H.. Na pronajaté části
pozemku bude umístěn stánek s točenou
zmrzlinou o velikosti 2,5 x 2,5 m.
Osadní výbor nesouhlasí se žádostí o prodej
pozemku p.č. KN 1165 k.ú. Údolí u Nových
Hradů za účelem výstavby rodinného domu
pro paní H. Princovou.)
� 11. Úřední záznam – Osadní výbor Údolí

– pronájem části pozemku M. Smrčková
Rada města schvaluje záměr pronájmu části
pozemku p.č. 652/6, v k.ú. Údolí u Nových
Hradů dle návrhu za částku 2 Kč/m2/rok na
dobu určitou 5ti let s tříměsíční výpovědní
lhůtou a pověřuje tajemníka MěÚ zveřejně-
ním na úřední desce města.
(Rada obdržela záznam od Osadního výboru
Údolí ve věci souhlasného vyjádření k pro-
nájmu části pozemku parc.č. 652/6, k.ú.
Údolí u N.H. paní M. Smrčkové, N.H.. Na
pronajaté části pozemku bude umístěn stá-
nek s točenou zmrzlinou o velikosti 2,5 x
2,5 m.)
� 12. Žádost – Cyklistický klub J. Hradec

Rada města schvaluje podporu mezinárodního
cyklistického etapového závodu Okolo jižních
Čech formou placeného reklamního plnění
(propagace města N. Hrady) výši 10.000 Kč.
Rada města souhlasí se začleněním města
Nové Hrady jako průjezdného bodu v rámci
IV. etapy, která se pojede dne 11.09.2022.
(Rada projednala žádost CYKLISTICKÉHO
KLUBU, Jindřichův Hradec a.s. ve věci
spolupráce a poskytnutí finančního příspěv-
ku (formou reklamního plnění při propagaci
akce) ve výši 10.000 Kč při pořádání mezi-
národního cyklistického etapového závodu
Okolo jižních Čech, který se bude pořádat
v termínu 11.09.2022. Městem Nové Hra-
dy projede závod v rámci IV. etapy dne
11.9.2022.)
� 13. Žádost o individuální dotaci –

TJ Nové Hrady
Rada města schvaluje poskytnutí individu-
ální dotace pro TJ Nové Hrady, Nové Hrady
ve výši 10.000 Kč na akci Májka 2022.
(Rada projednala individuální žádost o pos-
kytnutí dotace na akci Májka 2022, kdy
žadatelem je TJ Nové Hrady. Dotace bude
použita na občerstvení a ceny pro děti, spotřeb-
ní materiál a úhradu hudebního vystoupení.)
� 14. Žádost o dotaci –

ZO ČSOP Nové Hrady
Rada města souhlasí s poskytnutím dotace
na rok 2022 (na činnost) ve výši 26.000 Kč
pro ZO ČSOP Nové Hrady k zajištění kofi-
nancování projektu, který řeší částečnou
obnovu naučné stezky Sokolí hnízdo, a po-
stupuje návrh ke schválení na jednání zastu-
pitelstva města.
(Rada projednala žádost ZO ČSOP Nové
Hrady o poskytnutí dotace na rok 2022 (na
činnost) na zajištění kofinancování projek-
tu, který řeší částečnou obnovu naučné stez-
ky Sokolí hnízdo (podpořeno z programu
Jihočeského kraje). V rámci projektu dojde
k výměně úvodního panelu, vytvoření interak-
tivních prvků a obnově stávajících panelů. Cel-
kové náklady projektu činí 86 000 Kč, z toho

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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dotace od Jihočeského kraje činí 60 000 Kč
a kofinancování žadatele (26.000 Kč) bude ře-
šeno podporou ze strany města Nové Hrady.
ZO ČSOP zajistí realizaci projektu a následnou
další péči o naučnou stezku.)
� 15. Rozpočtové opatření č. 7/2022

Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 7/2022.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 7/2022.)
� 16. Poskytnutí dotace: změna –

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Rada města bere na vědomí rozhodnutí o pos-
kytnutí dotace (změna) na projekt Sportovní
areál Nové Hrady - skatepark, pumptrack.
(Rada obdržela od MMR ČR rozhodnutí o pos-
kytnutí dotace (změna) na projekt Sportovní
areál Nové Hrady - skatepark, pumptrack. Výše
investiční dotace činí 2.000.000 Kč. Změna řeší
přesunutí čerpání poskytnuté dotace z roku
2021 na rok 2022.)
� 17. Žádost o schválení odměny ředitelce

TSM Nové Hrady
Rada města bere na vědomí informaci o vy-
placení odměn zaměstnancům Technických
služeb města Nových Hradů a schvaluje od-
měnu ředitelce Technických služeb města
Nových Hradů dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů informaci o vý-
platě odměn za 1. pololetí roku 2022 a
žádost o schválení výše odměny pro ředitel-
ku TSM.)
� 18. Ubytování hotel Máj –

TSM N. Hrady
Rada města souhlasí s návrhem ředitelky
TSM a schvaluje navýšení cen ubytování
dle návrhu.
(Rada projednala návrh ředitelky TSM ve
věci navýšení cen ubytování na hotelu Máj.
Nové ceny za ubytování: 400 Kč za jednu
noc, 300 Kč v případě ubytování na více
nocí. Zvýšení je vyvoláno navýšením cen
energií a služeb spojených s poskytováním
ubytování.)
� 19. Žádost o navýšení rozpočtu –

ZŠ Nové Hrady
Rada města souhlasí s navýšením rozpočtu
Základní školy v Nových Hradech z důvodu
financování školního etopeda od září do pro-
since 2022 o 44.000 Kč a postupuje návrh ke
schválení na jednání zastupitelstva města.
(Rada projednala žádost ředitele Základní
školy v Nových Hradech o navýšení roz-
počtu z důvodu financování školního etope-
da od září do prosince 2022. Předpokládané
navýšení činí 44.000 Kč.
Při jednání s ředitelem školy Mgr. K. Kří-
hou bylo řešeno využití školního etopeda a
zároveň další financování v roce 2023, kde
se předpokládá, že již financování bude ře-
šeno přímou dotací ze strany ministerstva
školství.)
� 20. Zápis – sociální komise

Rada města bere na vědomí zápis z jednání
sociální komise ze dne 02.05.2022.

Rada města schvaluje na základě doporučení
a zápisu z jednání Sociální komise rady měs-
ta Nové Hrady přidělení bytu č. 32 v domě
DPS Nové Hrady paní J. Gruberové.
Rada města bere na vědomí zařazení p. A.
Klenkové do seznamu uchazečů z důvodu
plné kapacity DPS Nové Hrady.
Rada města neschvaluje na základě nedopo-
ručení a zápisu z jednání Sociální komise
rady města Nové Hrady přidělení bytu L.
Tůmovi.
Rada města bere na vědomí žádost o povole-
ní pobytu v DPS Nové Hrady pro S. Hájko-
vou a pověřuje sociální komisi (L. Roulová)
dalším jednáním ve věci zajištění vyjádření
lékaře p. H. Hájkové.
(Rada obdržela zápis z jednání sociální komise
ze dne 02.05.2022 s doporučením pro radu.)
� 21. Zápis – finanční komise

Rada města bere na vědomí zápisy z jednání
Sociální komise rady města a současně na
základě doporučení od Finanční komise
rady města schvaluje poskytnutí prostředků
pro společnosti: Společnost pro ranou péči
ve výši 5.000 Kč, Zdravotní klaun, o.p.s. ve
výši 5.000 Kč a Linka bezpečí, z.s. ve výši
8.000 Kč.
(Rada projednala zápis z jednání Finanční
komise ze dne 25.05.2022, zápis Soc. komise
ze dne 02.05.2022 a zápis Soc. komise ze dne
01.06.2022 ve věci bodů týkající se poskyt-
nutí dotací pro Společnost pro ranou péči,
Zdravotní klaun, o.p.s. a Linku bezpečí, z.s.)
� 22. Letní dětský tábor – PČR

Rada města bere na vědomí Oznámení Kraj-
ského ředitelství Policie Středočeského kraje
o pořádání letního dětského tábora "Sokolí
hnízdo Nové Hrady.
(Rada obdržela oznámení Krajského ředitel-
ství Policie Středočeského kraje o pořádání
letního dětského tábora "Sokolí hnízdo Nové
Hrady" na území správy obce Nové Hrady.)
� 23. Změna – Česká pošta s.p.

Rada města bere na vědomí informaci o do-
časné změně hodin pro veřejnost na poboč-
ce České pošty s.p. - Nové Hrady.
(Rada města obdržela od České pošty s.p., Č.
Budějovice informaci o dočasné změně ho-
din pro veřejnost na pobočce Nové Hrady.)
� 24. Stavební řízení

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

Rada města bere na vědomí probíhající správ-
ní řízení.
(Rada byla starostou informována o probíhají-
cích správních řízení, ve kterých je město účast-
níkem řízení, a neměla k nim připomínky.)

Zápis ze 125. schůze městské rady
ze dne 27.6.2022

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 124. jednání

rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 124. jednání rady města.
(Rada provedla kontrolu usnesení ze 124.
jednání rady města a neměla k nim připo-
mínky.)
� 2. Vodohospodářský majetek –

plán investic – aktualizace
Rada města schvaluje Plán financování obno-
vy vodovodů a kanalizací pro období 2022 -
2031 a pověřuje starostu jeho podpisem.
(Rada projednala návrh Plánu financování
obnovy vodovodů a kanalizací pro období
2022–2031. Aktualizace plánu vychází z práv-
ního předpisu Vyhlášky Ministerstva země-
dělství, kdy povinností vlastníka je zpracovat
a realizovat Plán pro období nejméně 10 let.
Plán řeší zejména vývoj nájemného vodohos-
podářské infrastruktury plán financování ob-
novy vodovodů a kanalizací.)
� 3. Dohoda o náhradách za zřízení

věcných břemen – EG.D, a.s.
Rada města bere na vědomí Dohodu o ná-
hradách za zřízení věcných břemen na
uložení technické infrastruktury (sítí) do
pozemků ve vlastnictví měst a obcí a o sou-
činnosti při jednání s Energetickým regu-
lačním úřadem a postupuje ji Finančnímu
výboru Zastupitelstva města Nových Hradů
a Kontrolnímu výboru Zastupitelstva města
Nových Hradů k dalšímu projednání.
(Rada projednala Dohodu o náhradách za
zřízení věcných břemen na uložení technické
infrastruktury (sítí) do pozemků ve vlast-
nictví měst a obcí a o součinnosti při jedná-
ní s Energetickým regulačním úřadem a
SMOJK. Dohoda řeší jednotné stanovení fi-
nančních náhrad za zřízení věcných břemen
v souvislosti se zřizováním elektrické infra-
struktury.)
� 4. Smlouva o zřízení věcného břemene –

"Nové Hrady Stará střelnice kabel NN"
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene č.: CB-014330057535/001-DKV
se společností EG.D, a.s., Brno na akci:
Nové Hrady Stará střelnice kabel NN, za
jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti Geodetická
kancelář - Ing. P. Dvořáček, Tábor návrh
smlouvy o zřízení věcného břemene č.:
CB-014330057535/001-DKV po ukonče-
ní stavby: Nové Hrady Stará střelnice ka-
bel NN.)
� 5. Zadávací dokumentace – Město Nové

Hrady – DA pro SDH Nové Hrady
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci k veřejné zakázce: Město Nové Hrady
-DA pro SDH Nové Hrady.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací do-
kumentace k veřejné zakázce: Město Nové
Hrady - DA pro SDH Nové Hrady.)
� 6. Jmenování komise pro otevírání

obálek – DA pro SDH Nové Hrady
Rada města jmenuje komisi pro otevírání
obálek na akci: Město Nové Hrady - DA ve
složení: Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Lucie

INFORMACE Z RADNICE
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Kříhová a Marie Mrkvičková a náhradníci:
Mgr. Michal Jarolímek, Ing. Vladimír Schus-
ser a Ing. Pavla Vaněčková.
Rada města jmenuje hodnotící komisi na
akci: Město Nové Hrady - DA pro SDH
Nové Hrady ve složení: Josef Sýkora, Ing. Pa-
vel Hamberger, Miroslav Šlenc a náhradníci:
Ing. Pavla Vaněčková, Bc. Roman Schmidt a
Bc. Vlasta Kučerová.
Rada města schvaluje seznam obesílaných fi-
rem dle návrhu s tím, že další uchazeči se mo-
hou přihlásit na základě výzvy, která bude
zveřejněna na internetových stránkách města.
(Rada obdržela návrh na jmenování komise
pro otevírání obálek a návrh na jmenování
hodnotící komise k veřejné zakázce: Město
Nové Hrady - DA pro SDH Nové Hrady,
včetně seznamu obesílaných firem.)

� 7. Dodatek č. 1 ke smlouvě – "Stavební
úpravy domu Komenského 188"
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlou-
vě o poskytnutí dotace SDO/OEKO/766/21
k projektu Stavební úpravy domu Komenské-
ho 188 a pověřuje starostu jeho podpisem.
(Rada města obdržela od Jihočeského kraje, Čes-
ké Budějovice návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí dotace SDO/OEKO/766/21. Doda-
tek řeší prodloužení realizace projektu Sta-
vební úpravy domu Komenského 188 do
30.11.2022.)

� 8. Poskytnutí dotace Jčk – "Pořízení
zásahové obuvi (II. část) a výcvik členů
SDH Nové Hrady"
Rada města bere na vědomí oznámení o pos-
kytnutí dotace k zajištění projektu "Pořízení
zásahové obuvi (II. část) a výcvik členů
SDH Nové Hrady" ve výši 51.171 Kč a po-
věřuje starostu podpisem Smlouvy o pos-
kytnutí dotace.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje, Kraj-
ského úřadu, Oznámení o poskytnutí dotace
(neinvestičního charakteru) a návrh Smlou-
vy o poskytnutí dotace ve věci zajištění pro-
jektu "Pořízení zásahové obuvi (II. část) a
výcvik členů SDH Nové Hrady". Výše pos-
kytnuté dotace: 51.171 Kč.)

� 9. Poskytnutá dotace změna termínů –
"Obnova a rekonstrukce rybníku
na p.č. 544 v k.ú. Údolí u N.H."
Rada města bere na vědomí rozhodnutí o pos-
kytnutí dotace (změna) na projekt Obnova
a rekonstrukce rybníku na p.č. 544 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů.
(Rada obdržela od Ministerstva zemědělství
ČR rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
na projekt Obnova a rekonstrukce rybníku
na p.č. 544 v k.ú. Údolí u N.H.. Výše inves-
tiční dotace činí max. 1.284.000 Kč. Změna
řeší přesunutí čerpání poskytnuté dotace
z roku 2021 na rok 2022.)

� 10. Poskytnutá dotace MV ČR –
"Podpora integrace ukrajinských
uprchlíků v Nových Hradech"
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
ministra vnitra "č. 32/2022/ICOBCEUKR"
k projektu Podpora integrace ukrajinských
uprchlíků v Nových Hradech.

(Rada obdržela od MV, Odboru azylové
a migrační politiky Rozhodnutí ministra
vnitra č. 32/2022/ICOBCEUKR k projektu
Podpora integrace ukrajinských uprchlíků
v Nových Hradech o poskytnutí neinves-
tiční dotace. Výše neinvestiční dotace činí
max. 471.580 Kč.)
� 11. Správní řízení

Rada města bere na vědomí probíhající správ-
ní řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících správních řízení, ve kterých je
město účastníkem řízení, a neměla k nim
připomínky.)
� 12. Stavební řízení

Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících stavebních řízeních a neměla k nim
připomínky.)
� 13. Změna sazby recyklačního poplatku –

Marius Pedersen a.s.
Rada města bere na vědomí oznámení spo-
lečnosti Marius Pedersen a.s. o změně recyk-
lačního poplatku s platností od 01.06.2022.
(Rada projednala oznámení společnosti Ma-
rius Pedersen a.s. o změně sazebníku odměn
a koeficientů bonusových složek s platností
od 01.06.2022.)
� 14. Změna sazebníku odměn

a koeficientů – EKO-KOM
Rada města bere na vědomí oznámení spo-
lečnosti EKO-KOM, a.s. o změně sazební-
ku odměn a koeficientů bonusových složek
s platností od 01.07.2022.
(Rada projednala Oznámení společnosti
EKO-KOM, a.s. o změně sazebníku odměn
a koeficientů bonusových složek s platností
od 01.07.2022.)
� 15. Stanovení odměny za zastupování –

ZŠ Nové Hrady, Mgr. Kříha
Rada města schvaluje odměnu Mgr. Karlu
Kříhovi dle návrhu.
(Rada projednala žádost ředitele ZŠ Nové
Hrady o stanovení odměny za zastupování ne-
přítomného vedoucího zaměstnance v době
od dubna 2022 do června 2022.)
� 16. Obnova rybníku Horní Vyšenský –

projektová dokumentace
Rada města schvaluje nabídku projekto-
vých prací na akci Obnova rybníku Horní
Vyšenský a pověřuje starostu města objed-
náním projektové dokumentace dle návrhu.
(Rada projednala nabídku projektových
prací na akci Obnova rybníku Horní Vyšen-
ský, kterou na základě výzvy města Nové
Hrady podala firma ALCEDO, projektová-
ní vodohospodářských a pozemních staveb,
J. Hradec. Výše projektových prací činí
138.000 Kč bez DPH. Společnost ALCEDO
již v minulosti připravovala projektové doku-
mentace k realizaci obnovy a odbahnění ryb-
níků v N. Hradech, Byňově a Údolí, rada
města proto souhlasila s přípravou PD touto
společností dle cenové nabídky.)
� 17. Ukončení činnosti – zubař

Rada města bere na vědomí oznámení o ukon-
čení činnosti praktického zubního lékařství
v Nových Hradech a Horní Stropnici od
MUDr. Ladislava Schaffelhofera a pověřuje
starostu dalším jednáním s Krajským úřa-

dem Jihočeského kraje ve věci vyhlášení vý-
běrového řízení k zajištění činnosti praktické-
ho zubního lékaře pro město Nové Hrady.
(Rada obdržela od MUDr. Ladislava Schaf-
felhofera oznámení o ukončení činnosti prak-
tického zubního lékařství v Nových Hradech
a Horní Stropnici k 31.10.2022.)
� 18. Petice – Odstranění pergoly

s posezením a dětského hřiště
Rada města bere na vědomí Petici k odstra-
nění pergoly s posezením a dětského hřiště
ve dvoře bytového domu Komenského 233,
Nové Hrady a pověřuje starostu svoláním
veřejného jednání na 27.7.2022 od 17.00
hodin.
(Rada projednala petici ve věci odstranění
pergoly s posezením a dětského hřiště ve
dvoře bytového domu Komenského 233,
Nové Hrady 373 33. Podepsaní petenti žáda-
jí o odstranění pergoly zejména z důvodů:
silná zvuková akustika, obtěžování nadměr-
ným hlukem, kouřem aj., zvýšeného znečiš-
tění přilehlého okolí, pergola není obyvateli
BD využívána.)
� 19. INTERNETLÉKÁRNA.CZ –

Nové Hrady
Rada města bere na vědomí dopis od jedna-
tele INTERNETLÉKÁRNY.CZ pana Ing.
Miroslava Betuštiaka a pověřuje starostu
dalším jednáním ve věci zajištění provozu
lékárny.
Rada města schvaluje dočasné řešení do-
stupnosti léků pro občany města Nové Hrady
formou zřízení "místního minibusu" v obdo-
bí červenec–srpen 2022 a pověřuje starostu
města ve spolupráci s Technickými službami
města N. Hradů dalším jednáním ve věci za-
jištění dopravy z N.H. do T. Svinů za účelem
možnosti nákupu léků pro občany města.
(Rada obdržela dopis od jednatele INTERNET-
LÉKÁRNY.CZ pana Ing. Miroslava Be-
tuštiaka. Dopis řeší důvody měnění oteví-
rací doby lékárny a úplné uzavření lékárny
do září, kdy bude vyřešen problém s počtem
zaměstnanců. Rada města byla starostou in-
formována o možnosti zajištění dopravy
občanů do T. Svinů za použití minibusu
v majetku města s tím, že by touto formou
byla řešena doprava občanů pro léky v ná-
vaznosti na ordinační dobu praktické lé-
kařky. Rada souhlasila s realizací tohoto
mimořádného opatření pro dobu červenec a
srpen 2022 s tím, že bude souběžně jednáno
o zajištění standardního provozu lékárny
v N. Hradech od září 2022.)
� 20. Žádost – reklamní poutač –

Mgr. Tourková
Rada města nesouhlasí s umístěním reklam-
ního poutače na pozemku parc.č. 652/2, k.ú.
Údolí u Nových Hradů, neboť se jedná o
plochu zpevněné plochy/parkoviště. Rada
města nemá námitek s umístěním reklamní-
ho poutače dle návrhu na pozemku parc.č.
652/6, k.ú. Údolí u N.Hradů za předpokladu
dodržení všech legislativních předpisů.
(Rada projednala žádost Mgr. L. Tourkové -
Restaurace Pod Radnicí ve věci umístění
reklamního poutače na pozemku parc.č.
652/2, k.ú. Údolí u NH.)
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� 21. Dodatek č. 1 příkazní smlouvy
"Stavební úpravy domu Komenského
ulice č.p. 188, Nové Hrady"
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 příkazní
smlouvy "Stavební úpravy domu Komen-
ského ulice č.p. 188, Nové Hrady" a pověřu-
je starostu jeho podpisem.
(Rada obdržela návrh Dodatku č. 1 příkazní
smlouvy "Stavební úpravy domu Komen-
ského ulice č.p. 188, Nové Hrady" uzavře-
né mezi: Město Nové Hrady a STAVEBNÍ

PORADNA s.r.o. České Budějovice. Doda-
tek řeší výši odměny pro TDI, kdy vlivem
prodloužení doby realizace projektu dochá-
zí i k prodloužení činnosti této funkce.)

� 22. Dodatek č. 1 příkazní smlouvy
"Stavební úpravy domu Komenského
ulice č.p. 188, Nové Hrady"
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 příkazní
smlouvy "Stavební úpravy domu Komen-
ského ulice č.p. 188, Nové Hrady" a pověřu-
je starostu jeho podpisem.
(Rada obdržela návrh Dodatku č. 1 příkazní
smlouvy "Stavební úpravy domu Komen-
ského ulice č.p. 188, Nové Hrady" uzavře-
né mezi: Město Nové Hrady a STAVEBNÍ

PORADNA s.r.o. České Budějovice. Doda-
tek řeší výši odměny pro koordinátora
BOZP, kdy vlivem prodloužení doby reali-
zace projektu dochází i k prodloužení čin-
nosti této funkce.)

INFORMUJEME

V neděli dne 7.8.2022 bude
SBĚRNÝ DVŮR
z provozních důvodů

UZAVŘEN
Děkujeme za pochopení

INFORMACE Z RADNICE
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Střípky z novohradské radnice

Lékárna a doprava za léky
Již v minulém NZ jsme informovali o personálních problémech pro-

vozovatele novohradské lékárny. Výsledkem byla informace o nuce-
ném uzavření po dobu července a srpna. Rada města se vzniklou situací
zabývala a snažili jsme zajistit alespoň částečný provoz. Bohužel to
však nešlo. Nechtěli jsme nechat občany, jak se říká „ve štychu“, a do-
mluvili jsme provoz novohradského „lékobusíku“, který doveze obča-
ny bezplatně k nejbližším lékárnám do Trhových Svin. Naším cílem je
překonat období uzavření lékárny touto formou tak, aby po dobu prázd-
nin i lidé bez vlastního automobilu měli dostupné léky a další služby.

Prvotní zklamání občanů z uzavřené lékárny a obavy ze zajištění
léků následně náš busík trochu zmírnil. Není to vždy úplně komfortní,
že si nemocní lidé nemohou koupit ihned své léky přímo v N. Hradech,
ale zároveň občané ocenili to, že mají po pár kilometrech touto formou
jistotu, že si léky okamžitě koupí a ihned se vrací domů.

Zároveň musím uvést, že jsme oslovili i další provozovatele lékáren
a zjišťovali, zda by nechtěli naši lékárnu převzít. Nešlo pouze o rychlé
zajištění letního provozu, ale i o dlouhodobé řešení, které by na základě
stávajících problémů umožnilo větší stabilitu. Někteří provozovatelé či
jednotlivci řekli, že někdy v budoucnu by o tom třeba mohli uvažovat,
větší řetězce (např. BENU) daly jednoznačnou odpověď, že nové pro-
vozovny otevírají pouze v městech s počtem obyvatel nad 10 000!

Chtěl bych poděkovat řidičům busíku, kteří byli a jsou ochotní zajis-
tit tuto službu v době svého volna. Věříme, že takto ty dva letní měsíce
zvládneme a že již od září bude stávající provozovatel lékárny schopen
plnohodnotně a bez velkých změn v otevírací době lékárnu opět otevřít.
Do doby znovuotevření budeme provozovat náš lékobusík dle uvede-
ného rozpisu s tím, že lidé z osad mohou počítat i s dovozem domů
v případě, že přímo nenavazuje linkový spoj.

Rozpis jízd lékobusíku na srpen 2022
Odjezdy z N. Hradů:
(vždy z parkoviště u autobusového nádraží, červený minibus Ford)
Pondělí: 9.00 hodin (odjezd z T. Svin zpět 10.00 hodin)

11.30 hodin (odjezd z T. Svin zpět 12.30 hodin)
Úterý: 14.00 hodin (odjezd z T. Svin zpět 15.00 hodin)

16.00 hodin (odjezd z T. Svin zpět 17.00 hodin)
Středa: 9.00 hodin (odjezd z T. Svin zpět 10.00 hodin)

11.30 hodin (odjezd z T. Svin zpět 12.30 hodin)
Čtvrtek: 9.00 hodin (odjezd z T. Svin zpět 10.00 hodin)

11.30 hodin (odjezd z T. Svin zpět 12.30 hodin)

Chodník Vitorazská
V průběhu června byl dokončený chodník ve Vitorazské ulici. Ne-

šlo o úplně jednoduchou stavbu, neboť jsme museli řešit i návaznosti na
vedení kabelů NN, řešit sjezdy k jednotlivým domům a k odstavné plo-
še i různé změny, které se vždy na stavbách objevují. Nakonec se vše
zdárně povedlo a věříme, že nový chodník přinese větší bezpečnost pro
chodce v této lokalitě.

Lékobusík

Chodník a parkoviště ve Vitorazské ulici #&

pokračování na str. 7
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V souvislosti se stavbou často padaly otázky, na které bych rád touto
formou odpověděl. Ta první se týká šířky chodníku a zdánlivé nelogič-
nosti užšího chodníku v nově vybudovaném úseku (v louce) a širšího po-
dél komunikace. Není to však žádný výmysl projektanta, ale pouze
dodržování normy, která právě v blízkosti komunikací a objektů vyžaduje
(pokud to podmínky dovolují) širší chodníky k zajištění bezpečnosti chod-
ců. Druhá otázka se zaobírala vznikem autobusové zastávky za hrobkou.
Důvodů vzniku je několik. První vycházel
z dlouhodobé diskuse ohledně prodloužení let-
ních cyklobusů do prostoru hraničního pře-
chodu a také uvažované linky ve směru do
Weitry. Druhým důvodem je možnost bezpeč-
ného zastavení pro turistické autobusy, které
přivážejí návštěvníky k hrobce. Třetí důvod je
čistě dotační. Za zřízení zastávky v úseku rea-
lizovaného chodníku jsme v hodnocení pro-
jektu získali body navíc, čímž jsme uspěli
s naší žádostí a získali na výstavbu celého
chodníku částku 1,5 miliónu korun!

Poslední otázkou, kterou si dnes dovolím
odpovědět, je téma parkování vozidel v části
mezi ulicí Polní a Pod vodárnou. Na dotaz, zda
se plánuje řešení tohoto problému, odpovídám
ANO. Rádi bychom na louce u nové trafosta-
nice vybudovali odstavnou plochu (podobnou
té, která vznikla naproti hrobce), kde by mohla
auta parkovat. Určitě to pomůže i obyvatelům
ulice Pod Zámeckým či jejich návštěvám.
Současně s návrhem této plochy řešíme s pro-
jektantem a příslušnými úřady využití zbýva-
jících ploch pod dřívějším vedením s tím, že i
zde by mohly být do budoucna další parcely či
občanské vybavení.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Autobusová zastávka poblíž hrobky #'

Tradiční

Nakolické posvícení
27.8.2022
− 15 hod. – Bohoslužba

v kapli v Nakolicích

− 16–18 hod. – Tvůrčí dílna
pro děti i dospělé na nakolickém sále

− Od 18 hod. – Posvícenská zábava,
hraje dechová hudba Mladá kapela

Podhoranka hrála
pro radost seniorům

V úterý 28.6.2022 uspořádalo město ve spo-
lupráci s Domovem pro seniory Horní Stropni-
ce tradiční koncert dechové hudby Podhoranka.
Koncert proběhl v areálu Nemocnice České
Budějovice, kde je domov umístěn po dobu
celkové rekonstrukce areálu na Dobré Vodě.
Klienti domova, nejen z Nových Hradů a
okolních obcí, si tak poslechli a zazpívali
známé i méně známé písničky a společně se
starostou města Mgr. Vladimírem Hokrem
přivítali léto. Všichni věří, že příští setkání již
proběhne „doma“ v zrekonstruovaném domo-
vě na Dobré Vodě.

red.

Střípky z novohradské radnice
pokračování ze str. 6
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Sdružení nezávislých kandidátů Občané pro zdravé město
(volby do zastupitelstva města Nové Hrady 2022)

Vážení spoluobčané,

čtyři roky uběhly velmi rychle a 23. a 24. září
nás opět čekají komunální volby. Naše sdružení
nezávislých kandidátů Občané pro zdravé město
půjde do voleb i v letošním roce. Protože nejsme
klasickou politickou stranou, ale ryze nestranic-
kým novohradským uskupením, je jednou z pod-
mínek našeho přihlášení do voleb i prokázání
zájmu o naši kandidaturu formou petice občanů
podporujících vstup sdružení do volebního klá-
ní. I my jsme tedy museli pro registraci splnit
tuto podmínku a předložit minimálně 179 podpi-
sů místních občanů.

Shánění podpisů před volbami nebereme
jako nepříjemnou povinnost, ale naopak jako
zajímavou příležitost setkávat se s místními
občany, se kterými můžeme i touto formou
diskutovat situaci v našem městě a osadách,
povídat si o tom, co vnímají pozitivně a co je

trápí. Dostáváme tak zpětnou vazbu a velmi
zajímavé podněty, které se snažíme zapraco-
vat do volebních plánů.

Zároveň mohl každý z nás prezentovat to,
co za celé předchozí volební období konal
nebo proč má chuť kandidovat. Přestože se
jedná o de facto symbolický krok, vnímáme
podpisy téměř tří stovek občanů pod naši „vo-
lební“ petici jako závazek, abychom nezkla-
mali ty, kteří nás vysílají do voleb a kteří nás
ve společné aktivitě a snaze o další rozvoj
města a osad dlouhodobě podporují.

Jsme velmi rádi, že Vám můžeme představit
náš volební tým pro další čtyři roky. Naše parta
drží dlouhodobě pohromadě a i nyní dochází pou-
ze ke kosmetickým změnám. Za kamarády Pavla
a Emila, kteří se nyní rozhodli z časových důvodů
zůstat mimo kandidátku (ale nadále zůstávají na-
šimi parťáky), se na listině znovu objevuje jeden

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva města Nové Hrady
konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Název volební strany: Občané pro zdravé město
Typ volební strany: SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

Kandidáti:

# Jméno a příjmení Věk Pohlaví Povolání
Obec, kde je kandidát
přihlášen k trvalému
pobytu

Název pol. strany nebo pol. hnutí,
jehož je kandidát členem, nebo údaj
„bez politické příslušnosti“

1. Mgr. Vladimír Hokr 46 muž starosta města Nové Hrady Bez politické příslušnosti

2. Jan Kollmann 59 muž energetik Nové Hrady Bez politické příslušnosti

3. Mgr. Michal Jarolímek 60 muž projektový manager Nové Hrady Bez politické příslušnosti

4. Ing. Ladislava Bártová 58 žena technik rybářství Nové Hrady Bez politické příslušnosti

5. Ing. Eva Ševčíková 67 žena ekonomka, důchodkyně Nové Hrady Bez politické příslušnosti

6. Bc. Jiří Plouhar 41 muž policista Nové Hrady Bez politické příslušnosti

7. Ing. Pavel Hamberger 39 muž projektový manager Nové Hrady Bez politické příslušnosti

8. Martina Kourková 47 žena podnikatelka Nové Hrady Bez politické příslušnosti

9. Petr Michale 51 muž živnostník - instalatér Nové Hrady Bez politické příslušnosti

10. Jiří Vicány 66 muž důchodce Obora Bez politické příslušnosti

11. Josef Škornička 35 muž rybář Nové Hrady Bez politické příslušnosti

12. Bc. Daniel Kotrč 24 muž softwarový vývojář Nové Hrady Bez politické příslušnosti

13. Lukáš Winzberger 39 muž montér dřevěných domů Nové Hrady Bez politické příslušnosti

14. Eva Brychová 69 žena důchodkyně Nové Hrady Bez politické příslušnosti

15. Libor Hofer 48 muž řezník Nové Hrady Bez politické příslušnosti

z našich zakládajících členů, Libor Hofer, a nově
též Dan Kotrč, který s mladickým nadšením a
ideály projevil zájem podílet se s námi na práci
pro své město a jeho občany.

Vážení spoluobčané,

chceme Vám poděkovat za Vaše podněty,
otevřenou a přímou diskusi nejen o příjem-
ných věcech. Vážíme si Vaší upřímnosti při
hodnocení uplynulého období, bereme vážně i
Vaše kritické názory a doporučení na řešení
některých problémů. Díky společné diskusi
vstupujeme na pomyslnou volební startovací
čáru posíleni i o Vaše sympatie a většinově
pozitivní hodnocení naší práce.

V průběhu srpna a září si dovolíme oslovit
Vás ještě několikrát, a to s prezentací naší práce
a s konkrétním hodnocením uplynulého voleb-
ního období. Zároveň Vám představíme vizi
dalšího rozvoje města a osad, vizi, která v sou-
časné složité době všeobecného zdražování a
energetické krize přinese návrh společného
postupu k tomu, abychom toto složité období
zvládli.

Za posledních 16 let jste nás již poznali a
víte, že neslibujeme nemožné. Nenabízíme po-
pulisticky líbivá hesla a poctivě pracujeme a
snažíme se o postupný rozvoj města a co nej-
spokojenější život občanů. Ukázali jsme, že
umíme město rozvíjet a starat se o jeho občany
nejen v dobách dobrých, ale také v dobách
problematických (COVID). A máme chuť pro
naše město a osady pracovat i nadále!

I v příštím volebním období se proto bude
níže uvedený tým ucházet o Vaši podporu a
realizaci volebního programu, který jsme spo-
lečně s Vámi připravili.

Těšíme se na další setkání s Vámi a součas-
ně přejeme pohodové prožití druhé poloviny
léta. A ještě jednou děkujeme za Vaši podporu!

SNK Občané pro zdravé město
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Zpověď jednoho zastupitele
Volební období 2018–2022 pomalu končí a je zcela přirozené, že

volební strany, hnutí a sdružení skládají účty svým voličům. Také
sdružení Občané pro zdravé město, jehož jsem součástí, to jistě učiní a
občanům již velmi brzo předloží zhodnocení uplynulých čtyř let. Ne-
chci proto v tomto článku vypočítávat, co vše se udělalo a co vše se
udělat nestihlo.

Ty čtyři roky byly hodně zvláštní. V podstatě více než polovina
z nich byla poznamenána nějakou krizí, za kterou jsme sice nemohli,
ale kterou jsme museli (a stále ještě musíme) zvládat. Kromě mnoha
problémů to ale také mimo jiné znamenalo, že jsme začali více vnímat
jiné hodnoty než doposud. Ta „facka“ zvenčí mnohé z nás probudila.
Mně nevyjímaje. Můj zpětný pohled na právě končící volební období
tak není o číslech, investicích a faktech, ale mnohem více o mých osob-
ních pocitech a dojmech. Je mně jasné, že ne každý se s těmito pocity
může ztotožnit a sdílet. To ale také není mým záměrem. Postačí, když
se s nimi seznámí.

Co mne potěšilo?
1) Někdy přichází situace, s kterými předem nikdo nepočítal,

a nemohl se tudíž na ně připravit. Jednou z těch situací byla pandemie
Covid-19, z které jsem pochopitelně radost neměl. Potěšilo mne však,
jak jsme spolu s řadou dobrovolníků dokázali reagovat na nástup této
pandemie. Zajištění a distribuce desinfekce, šití roušek a jejich násled-
né rozdávání občanům, zajišťování nákupů a rozvoz potravin seniorům.
To vše bylo dílem mnoha občanů našeho města, kteří nezištně dokázali
pomáhat svým spoluobčanům.

2) Po krizi zdravotní přišla krize válečná a s ní další vlna solida-
rity. Tentokrát šlo o pomoc ukrajinským uprchlíkům, kteří před ruskou
agresí našli azyl v našem městě. Opět se našlo mnoho dobrovolníků,
kteří formou darování nejrůznějších věcí, oblečení, služeb a svého vol-
ného času pomáhali ukrajinským ženám a jejich dětem zabydlet se
v našem městě a bez znalosti češtiny se zorientovat v cizím prostředí.
Stejně jako v případě pandemie Covid-19 mne potěšilo, že v našem
městě existuje mnoho lidí, kteří nejsou lhostejní k utrpení jiných a
dokážou nezištně pomáhat.

3) Obojí výše uvedené úzce souvisí s Komunitním centrem. Těší
mne, že se povedlo založit Komunitní centrum, najít pro něj velmi dobré
personální obsazení a průběžně mu vytvářet materiální podmínky pro čin-
nost. A že se to „lidem od komunitka“ daří, svědčí mnoho prospěšných ak-
tivit pro lidi z Nových Hradů i okolí. Celý areál, jehož součástí je i městská
knihovna a prostory pro školní družinu se postupně zvelebuje a vše, co zde
vzniká, obohacuje nabídku města svým občanům.

4) Musím uznat, že mne potěšila atmosféra nejen při jednání
rady města, ale i zastupitelstva. Věcné řešení problémů bez ideologické-
ho balastu, konstruktivní chování opozice a snaha problémy řešit, a ne je
vytvářet. Možná, že i v tom lze nalézt vliv těch složitých posledních té-
měř tří let, takže spory o malichernosti byly vystřídány koncentrací na
podstatné věci.

5) Potěšilo mne, jak se i v tomto volebním období dařilo získá-
vat finanční zdroje z různých krajských, národních i evropských dotač-
ních programů. Díky těmto zdrojům se mohla uskutečnit řada nejen
stavebních akcí (např. Hotel Máj, Komunitní centrum, výstavba chodní-
ků, opravy místních komunikací, odbahnění několika rybníků, výstavba
nájemních bytů, přesun skateboardového hřiště a výstavba pumptracko-
vé dráhy apod.), ale také mnoho akcí kulturních a společenských.

6) Musím přiznat, že když jsme stáli před rozhodnutím koupit
Hotel Máj a pustit se do jeho rekonstrukce, tak jsem byl spíš takový
opatrný skeptik. O to více mne však těší, že se hotel povedlo nejen re-
konstruovat (zatím vyjma ubytovacích kapacit), ale také oživit. Hledání
nájemce v době pandemie a „lockdownů“ nebylo vůbec jednoduché.
Zájemci se prostě nehrnuli. Nakonec se pro restaurační část jeden našel
a restaurace dnes funguje. Je nyní na něm, aby služby byly kvalitní a ce-
nově dostupné. Těší mne i to, že se daří díky Technickým službám zis-
kově provozovat ubytovací kapacitu.

7) Velmi dobrý pocit mám z toho, že se naše město velmi aktiv-
ně zapojuje do činnosti regionálních organizací jako je např. Místní
akční skupina Sdružení Růže, což nám ve výsledku přináší řadu výhod

a vlastně i finančních prostředků na rozvoj infrastruktury. Ale nejde jen
o regionální organizace, ale rovněž o organizace mezinárodní. Naše ak-
tivní zapojení se do aliance Newcastles of the World není jen nějaká
formální společenská záležitost. V poslední době se ukázalo, že jde i
o velmi konkrétní spolupráci měst, které si vzájemně dokážou pomá-
hat. Japonské město Shinshiro například poskytlo našemu městu více
jak 8 000 EUR určených na náklady spojené s pomocí ukrajinským
uprchlíkům ubytovaných v Nových Hradech.

8) Ještě jedna věc mne opravdu těší. Naše sdružení Občané pro
zdravé město si dokáže důsledně udržovat svoji nezávislost na politic-
kých stranách či hnutích. To, co se mohlo dřív zdát jako hendikep, je
dnes výhodou. Politické vedení ve státě či na kraji se mění, ale naše ko-
rektní vztahy s krajskou politickou reprezentací či s vedením minister-
stev zůstávají neměnné. Nejsou zatíženy vyhroceným politickým bojem,
a tak mohou být potřeby a problémy našeho města řešeny konstruktivně a
efektivně.

Nikdy není nic jenom růžové nebo naopak jenom černé.

Co mne naopak moc nepotěšilo?
1) Dlouhodobě mne netěší situace, kdy státem či jinými velký-

mi organizacemi zajišťované služby mají tendenci vzdalovat se občanům
menších měst a obcí. Ať už jde o hromadnou dopravu, poštovní či ban-
kovní služby, zdravotní služby včetně provozu lékárny nebo o služby
státní správy zajišťované přes městský úřad (např. aktuálně stavební
úřad) musíme se potýkat se záměry přesouvat tyto služby dál od našich
občanů. Je to neustálý boj, v kterém máme jen velmi omezené prostřed-
ky. Můžeme vyjednávat, přesvědčovat, argumentovat, vytvářet mate-
riální a prostorové podmínky, ale nemůžeme tyto služby zajišťovat
vlastními silami. Pochopitelně se s podobnými problémy potýkají i jiná
města a obce v našem okolí i jinde v kraji či republice. To ale není žádná
útěcha, možná spíš prostor pro nějaký sdružený tlak na státní orgány.

2) V návaznosti na výše uvedené mne nemůže těšit to, že se
dlouhodobě nedaří zajistit služby dětského doktora či doktorky přímo
v Nových Hradech. Bohužel máme jen omezené možnosti, jak tuto si-
tuaci vyřešit. Na jedné straně normy zdravotní pojišťovny, které město
naší velikosti a polohy do značné míry diskriminují, a na straně druhé
obecný nedostatek pediatrů v celém Jihočeském kraji.

3) Provoz lékárny je dalším bolavým místem, které určitě netě-
ší jenom mne, ale i řadu dalších občanů našeho města. Také zde taháme
za kratší konec a nemáme nástroje na přímé řešení tohoto problému.
Provoz lékárny není jednoduchý a vyžaduje velmi odborně kvalifiko-
vané personální zajištění. A i zde je situace v kraji i ve státě značně
problematická. Naštěstí se nám podařilo zmírnit dopady aktuální ab-
sence lékárny tím, že město zajišťuje na vlastní náklady dopravu do lé-
kárny v Trhových Svinech. Věřím, že to bude řešení dočasné a že se
provoz lékárny brzy obnoví.

4) Vzhledem k tomu, že jsem členem Školské rady a znám situ-
aci základní školy z většího detailu, tak mne příliš netěší to, že škola ne-
dokáže plně využívat veškerý svůj potenciál, který je dán příhraniční
polohou, prostorovými možnostmi školních budov a areálu školní za-
hrady, vybavením učeben a v neposlední řadě finanční a technickou
podporou vedení města. Vím, že vůbec není jednoduché získat kvalitní
pedagogy, kteří by tento potenciál dokázali využít, ale jsem přesvěd-
čen, že se v minulých letech propásly příležitosti takové pedagogy zís-
kat, popřípadě si je udržet.

5) Těch věcí, které mne netěší a mohly by se zlepšit, je určitě
víc. Ale ve srovnání s těmi výše zmíněnými jde v podstatě o drobnosti,
které se čas od času ve městě vyskytnou. Někdy je to nepochopitelné
vandalství a neúcta k práci jiných, jindy na můj vkus zdlouhavé projedná-
vání prodeje pozemků nebo kvalita práce některých dodavatelů stavebních
a projektových prací, což se pak projevuje v nutném prodlužování termí-
nů a někdy i ve zvyšování nákladů.

Při úvaze o následujícím volebním období 2022–2026 je jasné, že
výzvy, které naše město čekají, nebudou jednoduché. Nicméně jsem
optimista. Věřím, že máme potenciál se s těmito výzvami vyrovnat tak,
že za čtyři roky budu moci napsat, že to, co mne nyní moc netěší, je vy-
řešeno ke spokojenosti občanů Nových Hradů a jejich osad.

Mgr. Michal Jarolímek (Občané pro zdravé město)
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Co se dělo
ve školce…

Poslední červnové dny si děti ve školce
užily. Pěší výlety po okolí, řádění na zahradě
školky, výlety na zmrzlinu nebo piknik a sva-
činky v trávě bylo to pravé.

V pondělí 20. června proběhl ve školce
projektový den s myslivci – mladší děti ze tříd
Koťátek a Žabiček se dozvěděly o životě zvířat
v lese, jehličnatých i listnatých stromech, za-
soutěžily si na zahradě školky a naučily se plno
nových věcí. Starší děti ze tříd Broučků a Sluní-
ček se s myslivci vydaly do lesa, aby si mohly
povídat, ukazovat, bádat a těšit se z nově po-
znaného. Všechny děti si celé dopoledne užily.

Ve středu 22. června byla ze zahrádky škol-
ky slyšet hudba a smích dětí. Zahradní show
„Veselé šaškování“ byla plná tanečků, soutěží,
odměn a radosti dětí. Večer se pak v 17.00 ho-
din sešli ve třídě Sluníček předškoláci, kteří se-
brali všechnu svou odvahu, spacáky a plyšáky
a přišli nocovat do školky. Hráli pohybové
hry, dali si společnou večeři a po přečtení
vzkazu od Modré paní se vydali se světýlky
na hrad. Děti překvapily nejen paní učitelky,
ale hlavně své rodiče, a tak si odnesly spoustu
zážitků a mohly být pyšné, že to nakonec
opravdu zvládly.

V pondělí 27. června se děti účastnily pro-
jektového dne s Dynamem. Na zahradě školky
si lektorka pro děti připravila nové pohybové
hry, společně trénovali prostorovou orientaci,
logické myšlení nebo dovednosti s míčem.
Paní lektorka uměla děti zaujmout, vhodně
motivovat, a tak se děti bavily a sportovaly
zároveň.

Prázdninový provoz školky je v plném
proudu. S některými se vidíme, na jiné se bude-
me těšit zase v září, až si budeme vyprávět
všechny naše prázdninové zážitky. Krásné slu-
nečné prázdniny všem.

Vaše novohradská školka

Zmrzlinové procházky

Čištění zubů před nočním spaním ve školce Piknik u Koťátek

Projektový den s myslivciPředškoláci při večerním výletu
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Projektový den s Dynamem

Rytmík z. s.
Na začátku prázdnin jsme v našem městě uspořádali Hravé odpoled-

ne pro rodiče s dětmi a „Pohádkovou stezku lesem“. Děti s rodiči si na
Jánské louce vyzvedli kartičku, se kterou si prošli cestu parkem. Tam
na ně čekalo 12 pohádkových stanovišť s úkoly. Po jejím zvládnutí,
s kartičkou plnou razítek, si zase zpět přišli pro malou odměnu. Stezku
jsme připravovali během celého víkendu a v neděli si ji s rodiči prošlo
105 dětí. Chtěli bychom poděkovat dobrovolníkům, kteří nám v den
akce pomáhali s organizací, stavěním stanů nebo závěrečným úklidem.
Poděkování patří i Sboru dobrovolných hasičů Nové Hrady, od kterých
jsme měli půjčené dva menší stany.

Doprovodný program probíhal na Jánské louce. Děti se mohly vyřádit
na skákacím hradu, který byl za poplatek zapůjčen od MAS Sdružení růže
– děkujeme, nechat si namalovat obličej, vytvořit malý odznáček, zatan-
covat a zasoutěžit si při zahradní show. Za občerstvení moc děkujeme
paní Marcele Pelderlové. Ke konci na všechny čekalo i loutkové divadlo
s pohádkou „O statečném kováři Mikešovi“, které se dětem velmi líbilo.

Nechybělo ani vystoupení našich děvčat, která pilně trénovala, aby
po dlouhé době mohla předvést, co všechno celý rok poctivě trénovala.
Děvčata podala skvělý výkon i přes obrovské teplo, které celé odpoled-
ne panovalo.

Největší poděkování patří všem, kteří nás přišli podpořit a užili si spo-
lečně s námi pohádkové odpoledne, i když počasí nabádalo k lenošení
u bazénu J. A protože na jednotlivých stanovištích nebyly žádné do-
spělé osoby, které by se o stezku staraly, děkujeme všem, že jednotlivá
stanoviště zůstala nezničená a mohla dělat radost dětem celé odpoled-
ne. Plány na další rok a další stezku už máme nejen v hlavě, a tak doufá-
me, že se opět budeme moct ukázat a potěšit Vás našimi aktivitami.

S. Maršálková, K. Bandíková

Sportovky
Volnočasová aktivita

Letošní školní rok jsme úspěšně ukončili. Z projektu „Se Sokolem
do života“ děti dostaly na konci roku za splnění všech cvičení se zvířát-
ky odměny ve formě medaile a diplomu.

Oddíl pro děti dále připravil batůžky s logem oddílu.
Z města Nové Hrady je kroužek i v letošním roce podpořen finanč-

ním příspěvkem.
Dále děkujeme Základní škole Nové Hrady za dlouhodobý bezplat-

ný pronájem tělocvičny na naše cvičení.
Děkujeme

Od září 2022 bude kroužek pokračovat PŘIDEJTE SE K NÁM
více info na:http://www.tjspartakts.cz/rekreacni-sport/

za oddíl rekreačního sportu Jana Záhorková

Šaškování v MŠ

Co se dělo ve školce…
(pokračování ze str. 10)
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Letošní Novohradské Hraní
ve Vaší přízni

Kultury je víc než dost… je prostě „překulturováno“… občas slý-
chám(e) z různých úst. A já si přesto myslím, že je té kultury stále málo.
Teprve tehdy, až jí bude opravdu hodně, tak konečně nezbyde čas na
násilí, na nenávist, na zbraně, na války. Všichni budeme tvořit, malo-
vat, hrát na hudební nástroje, zpívat, tančit, převtělovat se do jiných di-
vadelních rolí. Anebo tvořit nebudeme, ale budeme obdivovat ty, kteří
tvořit dokáží, a nám tím život obohacují. No a zbytek času budeme
mít na to, abychom se nakrmili a oblekli. Tak takováhle „bláznivá“
myšlenka mne na začátku prázdnin „samovolně“ napadla, když za-
čal festiválek Novohradské Hraní 2022.

Víc jak deset let nabízíme na začátku července „kulturní vyžití“ pro
všechny „kulturomilce“. Letos to bylo opět promítání Kinematografu
Bratří Čadíků, a to na Jánské louce pod širou oblohou. Čtyři večery příjemné filmové atmosféry
se závěrečnými potlesky „vyprodukovaly“ i téměř deset tisíc korun formou dobrovolného vstup-
ného, které i tentokrát poputuje na Konto Bariéry. Největší zásluhu na tom měl nejspíš Šampon,
Prvok, Karel a možná i Gamp. Dodatečně děkujeme všem dárcům!!! O tom, že na hradě na Hra-
dech může strašit, nejspíš nikdo nepochybuje. Při divadelním představení Hodina duchů jsme se
o tom mohli nejen přesvědčit, ale také se tím pobavit. O to se postaralo divadlo Artur s neotřelou
divadelní zápletkou i dobrými hereckými výkony. A ačkoli to počasí tedy úplně nezvládlo (tro-
chu nám poprchávalo…), tak hradní nádvoří s duchy opustili asi 3 návštěvníci, kteří zase „ne-
zvládli“ vhodné oblečení. Inu, občas se to stane, že i v červenci je večer zima. Hudební žánr při
Novohradském hraní zastoupila kapela Argema, která k nám zavítala díky facebookové anketě
městského KICu. Jedno z mnoha hudebních přání bylo tedy naplněno a slušně naplněno bylo i
novohradské náměstí v pátek 8. července.

Děkuji všem kolegům z KICu, zaměstnancům TSM a místním hasičům, kteří při letošním
Novohradském hraní pomohli zajistit pořadatelské a technické zázemí. Děkuji Státnímu hradu
Nové Hrady, zejména ve večerní části paní M. Hoffmanové, za skvělou spolupráci při využití
hradního zázemí pro divadlo. Už několik let získáváme na tento novohradský „kulturní podnik“
finanční přispění z Jihočeského kraje v rámci dotace na podporu kultury, takže tímto také za
podporu děkujeme. A ještě poděkování všem, kteří nám, pořadatelům, vyjádřili „pozitivní zpět-
nou vazbu“, ta vždycky potěší a naladí do dalších dnů J.

Za KIC města Nové Hrady K. Jarolímková

Kinematograf Bratří Čadíků #$

Festival Novohradské Hraní se konal v rámci
projektu NOVOHRANÍ 2022, dotační program

Jihočeského kraje – Podpora kultury

Divadelní představení Hodina duchů #$ Kapela Argema #$
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Připravujeme na září
¢ Koncert Lollipopz

2.9.2022 od 17 hodin

Koncert pro všechny holky aneb Nový školní rok může začít
i rozpustilým koncertem!
Hotel Máj Nové Hrady, vstupenky 350/150 Kč,
předprodej vstupenek na KIC N. Hrady, tel. 386 362 195.

¢ Novohradské dožínky s dechovou hudbou
na náměstí v Nových Hradech
18.9.2022, 10–19 hod.

Program:
10.00–12.00 h Babouci
13.00–14.30 h Podhoranka
14.30–15.00 h Vyhlášení výsledků fotosoutěže

„O nejhezčí fotografie z Nových Hradů a Weitry“
15.00–16.00 h Stadtkapelle Weitra
16.30–17.30 h Mistřiňanka
− Občerstvení po celý den
− Poznávací gastrosoutěže a trh regionálních produktů

z oblasti Novohradsko-Doudlebska

Pořádá město Nové Hrady

Pøeshranièní

FOTOSOUTÌ�
Informujeme, že fotosoutěž, o které jsme psali v červnovém NZ,

se přehoupla do další fáze. Nyní máte možnost hlasovat „O nejhezčí
fotografie“ v pěti kategoriích, a to až do konce srpna na Facebooku
Kulturního a informačního centra Nové Hrady.

Vyhodnocení proběhne na akci Příhraniční dožínky
v Nových Hradech, která je plánovaná na neděli 18.09.2022.

red.
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Zveme Vás na skupinovou výstavu

„Klidný pohyb“
5.- 31.8.2022

M. Prokeš, S. Kvilyté, M. Kielé, R. Togobickij,

S. Auguté-Togobickaja, K. Latvyte-Bibiano

Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 5. 8. 2022 v 18 h
Název výstavy odkazuje k monotónnímu a nekonečně opakují-
címu se pohybu výtahu v jeho nejobyčejnějším významu, ale lze
to vnímat i jako abstrakt či anotaci, tedy vyjádření základní
informace…

¡ Milan Prokeš (nar. 1989)
„Ve své tvorbě zkoumám, co je realita, v jakém jsem k ní vztahu
v pozici tvůrce, a také co leží za hranicí vědomí. Jde mi o postih-
nutí viděného, ale zároveň zkoumání, vyzdvihnutí tušeného a
skrytého. Snažit se vidět více ZA a uvědomovat si širší souvislosti
- odkrývat, nahlížet, propojovat, objevovat a vylaďovat.“

¡ Sandra Kvilyté (nar. 1990)
„Malířka, která se inspiruje dualistickým vztahem mezi viditel-
ným a neviditelným spektrem. Její tvorbě dominují ostré barvy,
výrazné tvary a deformace objektů. Studium obecného prostředí
(jak živé přírody z přírody, tak domácího obrazu) nutí tuto
umělkyni zaujmout roli pozorovatele, v níž se projevuje její in-
terpretace.“

¡ Moné Kielé (nar. 1992)
„Dominantními motivy jejích obra-
zů jsou lidský vzhled, móda, řeč těla
a způsoby (někdy půvabné a plas-
tické, nebo naopak drsné a hrubé).
V obrazech jsou jasně patrné emo-
ce a vnitřní prožitky umělkyně, kte-
ré zahrnují různé pocity. Malířku
zajímá také vnímání krásy. V jejích
obrazech najdete poměrně hodně
městských krajin a přírody, v nichž
je lidská stopa barevná, široké tahy
štětce a odvážná kontrastní ba-
revnost.“

¡ Romanas Togobickij (nar. 1993)
„Nyní se věnuji především malbě (hlavně na papír akvarelem
nebo tuší). Malování je pro mě filozofický akt. Používám obrazo-
vé prvky, jako jsou linie, tvary, barvy, tóny atd., a snažím se je
vyvážit tak, aby vytvářely samostatné obrazové organismy. Při
tomto procesu se snažím dotknout podstaty Stvoření.”

¡ Samanta Auguté – Togobickaja (nar. 1995)
„Moje díla zobrazují dynamické, barevné a expresivní kompozi-
ce rozptýlené, dekonstruované a promíchané reality. Kladu dů-
raz na jednotlivé tahy štětcem a vztahy, které vytvářejí, proto je
většina mých děl téměř/úplně abstraktní. Tahy se vznášejí v pros-
toru a vytvářejí základ každého obrazu.“

¡ Karolina Latvyte-Bibiano (nar. 1991)
„Jsem interdisciplinární umělec, který rád pracuje s různými
médii, jako jsou fotografie, kresba, video a zvuk. Dlouhou dobu
jsem zkoumala vztah člověka a přírody. V současné době se však
věnuji zkoumání mých osobních strachů. Dovoluji si být zranitel-
ná před diváky tím, že se konfrontuji s úzkostí a zobrazuji své nej-
hlubší emoce.“

Výstava bude otevřena: úterý–neděle, 10–16 hod.

Galerie Koželužna, Komenského 398, Nové Hrady,
tel. 602 150 208, FB galerieKozeluzna
Vstupné: dobrovolné

Ohlédnutí za výstavou

Čas v umění
a Čas bylo to, oč nám běželo

Výstava Čas v umění/Umění v čase doběhla do svého cíle. Dva mě-
síce byl čas na návštěvu výstavy v Koželužně a prostor pro vnímání
více jak dvacítky exponátů různých forem a technik. Čas byl to, oč
nám v městské galerii běželo, zejména tedy jednadvaceti umělcům
z česko-rakouské příhraniční oblasti.

Otázka „Z čeho je čas?“ provázela všechny zvídavé návštěvníky a
osobně si myslím, že odpověď je tato: není důležité najít „hmotu či ma-
teriál“, kterými by se dala definovat jako veličina čas, ale důležité je,
jak svůj čas prožijeme a komu tuto vzácnost darujeme. A každý den je
prospěšné na svůj čas myslet.

Výstavu budeme v srpnu přesouvat do zámku ve Weitře, kde by
měla zůstat do konce září. Zahájení bude 11.8. od 19 hodin a následné
otevření bude denně mimo úterý od 10 do 17 hod. Pokud máte zájem
bližší informace k pozvání na vernisáž na zámku ve Weitře, další infor-
mace poskytneme na tel. 602 150 208. Většina vystavených exponátů
bude po skončení výstavy k prodeji.

Přeji všem pěkné pokračování léta a spoustu pěkných uměleckých
výstav, ať už jste kdekoli.

K. Jarolímková
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Èas u kováøe
v Novohradské kovárnì

21.8.2022, 10-17 hod.
Prezentace kovářského řemesla ze společného kovářského

setkání v rámci česko-rakouského projektu
„Čas v umění a setkávání“

Doprovodný program pro malé i velké návštěvníky.

Vstup volný.

Pořádá město Nové Hrady a Novohradská kovárna.

Tato aktivita 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).

Letní výlet na tvrz Tichá
Zhruba před dvaceti lety se začal odvíjet nový příběh tvrze v Tiché. Tehdy se tvrz nacházela

ve velmi špatném stavebním stavu, zarostlé a zpustlé okolí bylo plné vysokých kopřiv a na vr-
cholku věže rostly náletové dřeviny. Ideální čas na demolici nebo záchranu. Stalo se to druhé,
tedy záchrana, a to díky spolku Hrady na Malši a zejména Radku Kocandovi, který byl „hnacím
motorem“ všech aktivit.

Dnes se tvrz Tichá stala dalším ojedinělým místem k návštěvě při putování po Novohradsku.
Tvrz s dalšími objekty, ale i místo samotné, není „uměle vytvořená turistická atrakce“, která

prioritně generuje peníze ze vstupného a láká lidi nějak „ubít čas“. Tvrz je hlavně kus obnovené
historie, zkultivované místo v novohradské krajině, cenné výzkumy Archeologického ústavu
AV ČR, mnoho hodin práce dobrovolníků a nadšenců pro tento kus země.

O tomto místě a ještě o mnoho dalších se můžete podrobněji dočíst v letošních Turistických
novinách Destinace Novohradsko-Doudlebsko (k mání i na našem informačním centru). A po-
kud se k Tiché tvrzi vydáte, přejeme Vám krásný výhled do krajiny.

K. Jarolímková

STESK
Zdena Šáchová

Pohleď, léto jde s námi
ač dosud nehřeje
ač zatím studí víc a prší.
Tys pro mne létem hřejivým
ty sluncem jsi mých očí.

Zas odjíždíš
hodiny dlouze plynou.
Co zbývá mi – než čekání.
A nekonečné minuty jak nit
se v klubko svinou -
dočkám se.
Věříc v tvé šťastné návraty.

Myšlenky mé tě provází
stesk s touhou tíživý je host.
Proč nejsi se mnou – usínám.
A lesní zvonečky ti za mne
klinkají modře – dobrou noc.
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V Městské knihovně Nové Hrady jsme
měli v červnu pro milovníky knižní kultury
tak trochu literární hody. Dva pátky po sobě
(28.6 a 1.7.) nám tu četli ukázky ze svých knih spisovatelé David Jan
Žák a Jiří Čutka.

David Jan Žák už v Nových Hradech byl v roce 2012 se svou kni-
hou Návrat krále Šumavy. Tehdy se začala úspěšně prodávat, a ještě
více se prodává i dnes, jak nám sám autor povyprávěl. Je to z části
dáno i tím, že se David Ondříček rozhodl Návrat krále Šumavy nato-
čit, a tak se o publikaci začalo znovu hovořit. Naše povídání už ale po-
tom směřovalo jinam. Mluvili jsme také o jeho literatuře pro děti, jejíž
věhlas také stále stoupá. Jeho trilogie pro děti, z níž zatím vyšly dva
díly Zmizení Edwina Lindy a Žeberův odkaz, bude
brzy doplněna závěrečným dílem Kdo krade sny?.
Ale jak nám sám autor sdělil, v hlavě má už několik
dalších dílů, takže se z trilogie možná stane pentalo-
gie. První dva díly jak v knižní podobě, tak v audio-
verzi si nyní budete také moci zapůjčit v Městské
Knihovně Nové Hrady. Dále jsme se dozvěděli, že
se Žák nyní věnuje také foglarovskému tématu, brzy
mu vyjde román o Janu Tleskačovi a také o Stínad-
lech, píše scénáře do nově vydávaných Rychlých
Šípů. Mezitím vším stihl ještě letos vydat krátkou,
ale dokonale vybroušenou novelu částečně vychá-
zející z autobiografického vzpomínání s názvem
Jako dech, z níž nám také přečetl ukázky. Řeč byla i o Novohradských
horách, psaní poezie a šamanských rituálech. Při těchto opakovaných náv-
štěvách některých autorů je zajímavé sledovat, jak se jejich spisovatelská
dráha vyvíjí, což jsme mohli viděli také u Jana Štiftera.

Na druhé besedě jsme zůstali lokálně více v okolí Nových Hradů,
protože Jiří Čutka sepsal paměti svého otce, rodáka z Bukové, které vy-
dal vlastním nákladem a které mu geniálně ilustroval akademický malíř
Ivan Straka, jenž se rovněž na besedu dostavil. Dali tak dohromady nád-
hernou knížku, která potěší každého bibliofila už tím, jak je vkusně
knižně zpracovaná. Jiří Čutka nám nejprve povyprávěl svým osobitým
způsobem o historii novohradského kraje, o svých oblíbených historic-
kých postavách, jakými byli třeba Ojíř ze Svin, Jiří František August Bu-
quoy nebo Emil Hácha. Dále nám srdečně a také vlastním zpěvem
představil milovanou Bukovou a přečetl ukázky ze svých glos, jejichž
psaní se nyní sám věnuje. Ke vzpomínání na tatínka nezapomněl ani
promítnout scénu z českého filmu Homolka a tobolka, kde jeho otec
zvláštní shodou okolností hrál. Závěrečné vzpomínání umocnila nejen
přítomnost všech jeho milých přátel a rodáků z Bukové, kteří se dostavi-
li, ale i osobní vzpomínky některých novohradských občanů. Důkazem,
že jeho knížka je opravdu půvabná, je, že se prodaly všechny dostupné
výtisky, které jsme na Infocentru měli. Všem, kteří jste se těchto milých
setkání zúčastnili, děkujeme, že jste přispěli k pohodové a přátelské
atmosféře, která na obou setkáních panovala.

Veronika Veberová

Informace
z městské knihovny

David Jan Žák

Jiří Čutka

Okénko do knihovny
Císařský kurýr Marie Terezie / Zdeněk Grmolec
Historický román z doby panování císařovny Marie Terezie. Věčné
téma – vztahy mezi rodiči a dětmi – se táhne jako vodící nit novým
historickým románem Zdeňka Grmolce. Prolínají se v něm osudy
Šimona Vidláka, příslušníka zchudlého rodu pocházejícího ze Sva-
toslavi na Třebíčsku, barona von Dobenaua, ale také Marie Terezie
a jejího poslání „služby“ říši a „služby“ rodině.

Holčička, kterou tam nechali / Roxanne Veletzos
Rodinná sága inspirovaná skutečným příběhem. V mrazivé noci
v lednu 1941 se na schodech bytového domu objeví opuštěná židov-
ská dívenka. Rumunsko se spojilo s nacisty a židovská populace je
ve vážném nebezpečí. Dívka je umístěna v sirotčinci, ale zanedlou-
ho ji adoptuje bohatý bezdětný pár. Pojmenují ji Natalia a holčička
se pro ně stane středobodem vesmíru. Natalia prožívá bezstarostné
dětství, adoptivní rodiče ji vroucně milují a chrání před válkou, která
zuří všude okolo. Nástup poválečné komunistické diktatury je ne-
úprosný a rodinu stíhá jedna rána za druhou…

Nové knihy od Jana Štiftera:
Lipensko den za dnem
Srdce Doudlebska
Todně: Vesnice schoulená pod horou
Ločenice a Nesměň: Minulost v klínu modrých hor

Paví očko
Eliška Búdová

Na zahradě poletuje,
paví očko – pikle kuje:).
Chtěla jsem ho vyfotit,
volá na mě:
„Chyť mě – chyť“.

Nemám u něj mnoho šancí,
po zahradě krásně tančí.
Poletuje, třepetá se,
v celé svojí paví kráse.

A když přece usedne,
volá na mě: „Vyfoť mě“…
Nebo se zas rychle vznesu
a poletím třeba k lesu.
Tam už mě pak nechytíš,
koho pak si vyfotíš?…
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Příměstské tábory pro
děti v Komunitním centru
Červencové příměstské tábory v Komunitním
centru byly skvělé a děti si na nich užily hodně
legrace, radosti, tvořivosti a pohybu.

Děti se naučily, jak z nakopané hlíny vyrobit keramickou hmotu k tvoření

A také si vyzkoušely, jak se dříve vyráběly džbány a nádoby na vodu

V odpoledním čase měly děti volnější program
a věnovaly se hrám a dovádění v novém altánu

Mýtická bytost Mechovous prováděla děti tvo-
řivým táborem Výuka českého jazyka na adaptačním táboře
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Půlka léta a spousta krásných zážitků je sice již za námi, ale zároveň
i před námi:)

Takže se můžeme těšit na srpen a další tábory v KC, které budou ná-
sledující:

¢ KERAMICKÝ TÁBOR (15.8.–19.8.)
V keramické dílně máme letos již šestý ročník příměstského kera-

mického tábora. Za tu dobu se v dílně o prázdninách ve dvou turnusech
vystřídalo mnoho dětí, kterým jsme se snažili připravit zajímavý a tvůr-
čí program.

Na srpnový keramický tabor máme připravenu kombinovanou tech-
niku práce s odeschlými pláty. Děti zjistí při samotném vyvalování plá-
tu, jak je keramická hlína velmi měkká (to proto, aby z ní šlo i točit na
hrnčířském kruhu) a zároveň těžko použitelná pro modelování z plátů.
Proto necháme pláty správně odeschnou, a potom s nimi budeme praco-
vat. Z papíru vyhotovíme šablony objektu, který chceme vytvořit. Na-
ším cílem bude nádoba s víčkem a nožičkami, která může sloužit jako
šperkovnice, pro chlapce je připaravena varianta dózy na vánoční cuk-
roví. Podle předlohy potom vyřízneme jednotlivé části z plátů hlíny,
které budeme spojovat. Technika spojování plátu je velkou zkouškou
trpělivosti a procvičíme díky ní motoriku rukou. Celou krabičku nechá-
me odeschnout a připravíme na horním okraji zámek pro víčko. Obojí
by mělo spolu vytvářet harmonický celek. Vše ještě opatříme na dně
nožkami, které dají naší dóze vzhledný odlehčený tvar. Celou nádobu
budeme ještě dekorovat zvoleným motivem, kde vyzkoušíme jak fanta-
zii, tak modelování detailů, které je hlavně o co nejpřesnější jemné práci.
Krabičky mohou mít originální dekory, čímž nám vzniknou jedinečné a
neopakovatelné výrobky.

Pokud bude dobré počasí a výrobky stačíme dosušit, můžeme pos-
lední den tábora přežahnuté výrobky glazovat. Keramika je o opakova-
ném 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.

Během odpoledne máme připraveny nejrůznější techniky, vycházky
do okolí, oblíbené je např. místo ve Štítě u potůčku, které vytváří
nádherné pohádkové zákoutí.

Děti s radostí využívají komunitní zahradu a obě hřiště, která slouží
k jejich hrám a povídání.

Začínáme v osm hodin, děti mají pracovní oblečení a obuv, je vhod-
né mít na své věci tašku označenou jménem, abychom se vyhli záměně
přezůvek. Čas na svačinu máme v prostoru zahrady, aby děti mohly na-
čerpat 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.

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. Vě-
říme, že úsilí všech asistentů a lektorů má pro děti význam a budou na
čas strávený v Komunitním centru mile vzpomínat.

Celý tábor se nese ve velmi příjemném a kamarádském duchu a
zažijeme spolu jistě mnoho milých chvil. Na týden s dětmi se těší ko-
lektiv lektorů a asistentů z keramické dílny.

¢ ADAPTAČNÍ KURZ s výukou českého jazyka
(1.8.–5.8.)

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 odpovída-
jícího ročníku školy.

Výuka bude probíhat v Komunitním centru každý den od 9 do13
hodin. Lektorka: Elena Kolesnik

¢ VÝTVARNÝ-DIVADELNÍ-MULTIMEDIÁLNÍ TÁBOR
(22.8.–26.8.)

Letní táborovou sezónu v Komunitním centru zakončíme ‘příměšťákem’,
který bude kombinovat prvky divadelních technik, výtvarného vyjádře-
ní a práci s multimédii. Tábor je určen pro děti, které se o tyto disciplíny
zajímají anebo v průběhu roku navštěvovaly výtvarné, divadelní nebo
multimediální kroužky. Na táboře budou mít děti možnost si prohloubit
či rozšířit znalosti a dovednosti v těchto kreativních oborech, a to pod
vedením našich skvělých lektorů.

Divadelní tvorbu na táboře nám už chystá lektorka Jana Hřebecká,
zaměříme se na ztvárnění a prožití historie.

Výtvarná část bude pod vedením Kateřiny Konrádové, zde si ozkou-
šíme např. výrobu divadelních kulis.

Multimediální část tábora bude v péči lektora fotokroužku Jana
Šmída, bude se fotit, natáčet a doufáme, že krom krásných fotografií
opět vznikne i video, které zachytí naší výtvarnou a divadelní tvorbu.
Pro účely tábora bude postavena ‘foto/video komora’, kde si budou
moci větší děti vyzkoušet práci s profi technikou.

Všechny kreativní části tábora se budou vzájemně prolínat a my si
vyzkoušíme, kam až nás naše tvořivost a nápaditost ve spojení s techni-
kou zavede.

Volnočasové a odpočinkové aktivity nám připravuje asistentka
Alžběta Müllerová.

Tábor bude začínat každý den v 9 hod. a končit v 16 hod.
Děti budou potřebovat pohodlné oblečení, svačinu, pití a dobrou

náladu :)

Pro další informace kontaktujte koordinátorku KC Lucii Sovovou na
emailu kcnovehrady@gmail.com nebo na Fb stránce Komunitko
Nové Hrady.

Výuka českého jazyka na adaptačním táboře

A také nám vznikl okrasný záhonek před keramickou dílnou, děkujeme :)

Komunitní centrum (pokračování ze str. 18)
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¡ Prodám čtyřkolku. Zn: zachovalá.
Cena: 21.000 Kč. Tel.: 607 828 998

¡ Prodám byt 3+1, 69 m2 v osobním vlast-
nictví v Ledenicích s výhledem do přírody.
Orientace bytu na východ, zděné jádro,
dům po rekonstrukci. V obci je plná občan-
ská vybavenost. Cena 3.000.000 Kč.
Kontaktní telefon: 724 086 157.

řádková inzerce

PRODEJ
SLEPIÈEK

Červený Hrádek
prodává slepičky typu

Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy,

Green Shell – typu Araukana
a Dark Shell – typu Maranska

Stáří 16- 20 týdnů,
cena 220–269 Kč/ks

Prodej:
18. 8. 2022,

11.25 hod.

NOVÉ HRADY
u Novohradské hospody

Výkup králičích kožek
cena dle poptávky

Info: Po–Pá 9.00–16.00 h

tel. 601 576 270,

728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

------------

UZÁVĚRKA
příštího čísla
je 19.8.2022

------------
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