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číslo 9, ročník XXVII

Cena 5 Kč

Zářijová bilance
Letošní měsíc září bude nejspíš víc než jenom přechod z léta na podzim, ale i začátek bilančního období. Fotografie ze sálu Hotelu Máj na titulní straně je „upoutávkou“ k bilanci práce komunálních politiků. Ve zpravodaji si přečtete „zpověď starosty“, který se ohlíží za uplynulými
čtyřmi roky a navazuje na „ohlížení“ místostarosty z minulého NZ. Nikdo další z místních komunálních politiků městský zpravodaj pro své zhodnocení nevyužil. Dále se dočtete o plánech a
nabídkách dvou sdružení kandidátů pro práci ve prospěch Nových Hradů a osad.
Komunální volby jsou už za dveřmi, a tak občané budou mít opět zásadní příležitost „nacenit
si svůj hlas“ a „směnit“ ho na další 4 roky. Osobně si myslím, že ať už „zasedne“ na novohradské
radnici kdokoli, bude to mít o něco těžší než dříve. A to přesto, že i ty dva „kovidové“ roky nebyly také snadné. Doba se prostě mění, nových životních otázek přibývá a s nimi budou přicházet i
nové podmínky týkající se energií, služeb, financí, lidí, domů, veřejných prostranství, školství,
zdravotnictví, prostě všech oblastí, které by do určité míry měla ovlivňovat městská samospráva
i občané.
Dokázat se přizpůsobit novým podmínkám je však nezbytné k přežití nejen v přírodě, ale i
v lidském společenství. Hodně štěstí všem!
K. Jarolímková

Foto z jarního koncertu v Hotelu Máj, kdy se
po rekonstrukci opět otevřel kulturní sál

Foto z výstavy ze zámecké galerie ve Weitře,
další uvnitř NZ

Celé léto bylo v Komunitním centru mnoho
aktivit pro děti

Jaké byly letošní Údolské slavnosti najdete
v článku uvnitř NZ

Foto ze 7. ročníku hudebního festivalu Jihočeské Nové Hrady

Srpnová divadelní nabídka pro děti letos končila na Zevlově mlýně
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FOTOOHLÉDNUTÍ
První větší murální malba u nás vznikla na konci července na zadní zdi
Novohradského muzea (též KSD). Vytvořila ji mladá výtvarnice Pavla Nazarská s Markétou Mazancovou. Malba s názvem „Stín času“
nám nabízí iluzi již neexistujících domů a „prohloubení“ prostoru, no
a také zkultivování toho městského zákoutí s parkovištěm. Na zeď by
měl být na podzim nainstalován ještě kovový „stroj času“.
K. Jarolímková

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).
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INFORMACE Z RADNICE
Zápis ze 126. schůze městské rady
ze dne 11.7.2022
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 125. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 125. jednání rady města.
 2. Pronájem – Grossberg Teufel´s, z.s.
Rada města schvaluje záměr pronajmout pozemky parc. č. 816/1, 816/8, 816/13, 816/10,
k.ú. Nové Hrady na dobu určitou – 3 dny
(15.07.2022-17.07.2022) společnosti Grossberg Teufel´s, z.s., Benešov nad Černou a
pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
(Rada obdržela návrh smlouvy od společnosti
Grossberg Teufel´s, z.s., Benešov nad Černou
o pronájem pozemků parc. č. 816/1, 816/8,
816/13, 816/10, k.ú. Nové Hrady na dobu určitou - 3 dny (15.07.2022-17.07.2022). Pozemky
budou využity pro umístění hudební aparatury
a jako zázemí pro koncert, který se uskuteční
v rámci dobročinné akce a jejíž výtěžek poputuje na účet Centrum Bazalka, o.p.s.. Nabízená výše nájemného činí 1 Kč bez DPH,
žadatel též zajistí úklid ploch po akci.)
 3. Z-BOX – pronájem pozemku
Rada města schvaluje záměr pronajmout
část pozemku KN st. 470, k.ú. Nové Hrady
2
o výměře 2,1 m dle návrhu, na dobu určitou
deseti let, za částku 1.000 Kč bez DPH za
rok a pověřuje tajemníka MěÚ zveřejněním
na úřední desce města.
(Rada obdržela žádost/návrh smlouvy od
společnosti Zásilkovna s.r.o., Praha o pronájem části pozemku parc. č. st. 470, k.ú.
2
Nové Hrady o výměře 2,1 m (výměra pozemku odpovídá umístění Z-BOXU) na dobu
deseti let. Nabízená výše nájemného činí
1.000 Kč bez DPH za rok.)
 4. Žádost – SDH Nové Hrady
Rada města schvaluje úhradu nákladů na
rozšíření ŘP sk. C pro řidiče p. P. Michale
ml. SDH Nové Hrady za předpokladu, že 50
% nákladů bude hradit uchazeč a 50% nákladů bude hrazeno z rozpočtu města Nové
Hrady za podmínky, že p. P. Michale ml.
bude následně působit minimálně 5 let u výjezdové jednotky SDH Nové Hrady.
(Rada projednala žádost SDH Nové Hrady
ve věci úhrady nákladů na rozšíření ŘP sk. C
pro řidiče p. P. Michale ml. - SDH N. Hrady.)
 5. Žádost o udělení výjimky – Mateřská
škola N.H.
Rada města schvaluje výjimku z počtu dětí
ve třídách pro MŠ Nové rady pro školní rok
2022/2023.
(Rada obdržela od ředitelky MŠ Nové Hrady žádost o povolení výjimky z počtu dětí
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pro školní rok 2022/2023 v souladu s ustanovením zákona 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zvýšení
počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy.)
 6. Rozpočtové opatření 8/2022
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 8/2022.
(Rada obdržela od ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opatření č. 8/2022.)
 7. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající správní řízení.
(Rada byla starostou informována o probíhajících správních řízení, ve kterých je
město účastníkem řízení a neměla k nim
připomínky.)
 8. Smlouva o zajištění spolupráce –
SUBITON, spol. s r.o.
Rada města schvaluje smlouvu se společností Subiton spol. s.r.o., Praha na realizaci festivalu Jihočeské Nové Hrady 2022 dle návrhu
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti Subiton spol.
s r.o. Praha finální návrh Smlouvy o zajištění uměleckého výkonu k letnímu hudebnímu festivalu "Jihočeské Nové Hrady 2022"
na celkovou dramaturgii festivalu a zajištění kompletního hudebního obsahu jednotlivých koncertů.)
 9. Úprava zahrady v Domě
s pečovatelskou službou
Rada města schvaluje realizaci akce "Úprava
prostoru DPS" a schvaluje výběr zhotovitele
fa. Michal Kanděra (Nové Hrady, Zahradní
274) dle předložené nabídky.
(Rada byla starostou města informována
o provedení výběrového řízení na zhotovitele akce "Úprava prostoru DPS", která řeší
vybudování chodníčků, zpevnění a úpravu
ploch v rámci zahrady u Domu s pečovatelskou službou. V rámci VŘ byly osloveny
3 firmy. Nejvýhodnější nabídku předložila
firma Michal Kanděra (Nové Hrady) s nabídkovou cenou 311 959,17 Kč bez DPH.
Realizace akce je plánována na červenec a
srpen 2022. Rada souhlasila s realizací akce
a výběrem zhotovitele dle návrhu.)
Zápis ze 127. schůze městské rady
ze dne 25.07.2022
Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Miroslav Vrchota, člen rady
Ing. Eva Ševčíková, člen rady
s hlasem poradním:
Ing. Vladimír Schusser
Omluveni:
Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta

Bylo projednáno:
 1. Kontrola usnesení ze 126. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 126. jednání rady města.
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 2. Žádost o koupi pozemku – Tuscherovi
Rada města bere na vědomí žádost o prodej
pozemku parc. č. 325/25 v k.ú. Nové Hrady
2
o celkové výměře 959 m a pověřuje tajemníka zveřejněním záměru prodeje předmět2
ného pozemku za částku 200 Kč/m .
(Rada obdržela od manželů O. a M. Tuscherových, bytem Nové Hrady žádost o odkup
pozemku parc. č. KN 325/25 v k.ú. Nové
2
Hrady o celkové výměře 959 m . Předmětný
pozemek přímo sousedí s pozemky žadatelů
a byl by využíván jako zahrada.)
 3. Prodej pozemku – Dobuš (po zveřejnění)
Rada města souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. KN 37/4 a části pozemku
parc.č. KN 2652 v k.ú. Byňov (nově se dle
GP č. 452-86Fi/2022 jedná o pozemky parc.
2
č. KN 37/5 o výměře 80 m , parc. č. KN
2
2652/2 o výměře 17 m a parc. č. KN 2652/3
2
o výměře 48 m ) panu P. Dobušovi, Byňov
2
za částku 200 Kč/m (+ náklady spojené s
pořízením GP) a postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada po zveřejnění záměru prodeje části
pozemku parc.č. KN 37/4 a části pozemku
parc.č. KN 2652 v k.ú. Byňov (nově se dle
GP č. 452-86Fi/2022 jedná o pozemky parc.
2
č. KN 37/5 o výměře 80 m , parc. č. KN
2
2652/2 o výměře 17 m a parc. č. KN 2652/3
2
o výměře 48 m ) projednala žádost pana P.
Dobuše, Byňov o prodej těchto pozemků.)
 4. Žádost o koupi pozemků – Princová
Rada města bere na vědomí žádost o prodej
2
pozemku p.č. KN 1165 o výměře 5750 m a
2
pozemku parc.č. 1497 o výměře 421 m ,
k.ú. Údolí u Nových Hradů a pověřuje tajemníka zveřejněním záměru prodeje před2
mětného pozemku za částku 400 Kč/m .
(Rada opakovaně projednala žádosti paní
H.H. Princové o prodej pozemku p.č. KN
2
1165 o výměře 5750 m a pozemku parc.č.
2
1497 o výměře 421 m , k.ú. Údolí u Nových
Hradů za účelem výstavby rodinného domu.)
 5. Žádost o navýšení rozpočtu –
ZŠ Nové Hrady
Rada města bere na vědomí žádost ředitele
ZŠ Nové Hrady o navýšení rozpočtu na rok
2022 o částku 47.388 Kč s tím, že navýšení
dotace a stanovení její částky, proběhne ke
konci roku 2022 na základě plnění čerpání
rozpočtu ZŠ Nové Hrady.
(Rada projednala žádost ředitele ZŠ Nové
Hrady o navýšení rozpočtu na rok 2022 o
47.388,- Kč. Jedná se o navýšení z důvodu
pořízení konvektomatu do školní jídelny na jeho odpisy v roce 2022.)
 6. Odlučovač tuků MŠ Nové Hrady
– cenová nabídka
Rada města na základě obdržené cenové nabídky souhlasí s realizací akce "Výměna
stávajícího odlučovače tuků ve školní jídelně MŠ" a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy se společností EKO PF NOVA
s.r.o., Hlincová Hora.
(Rada projednala cenovou nabídku společnosti EKO PF NOVA s.r.o. na akci "Výměna
stávajícího odlučovače tuků ve školní jídelně
MŠ". Cenová nabídka činí 198.570,43 Kč
s DPH.)
pokračování na str. 4
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INFORMACE Z RADNICE
pokračování ze str. 3
 7. Výměna kanalizačního potrubí v MŠ
Nové Hrady – cenová nabídka
Rada města na základě obdržené cenové nabídky souhlasí s realizací akce "Zemní a stavební práce pro výměnu kanalizačního
potrubí v MŠ Nové Hrady" a pověřuje starostu města podpisem smlouvy se společností JEZZ s.r.o., Roudné.
(Rada projednala cenovou nabídku společnosti JEZZ s.r.o. na akci "Zemní a stavební
práce pro výměnu kanalizačního potrubí
v MŠ Nové Hrady". Cenová nabídka činí
162.654,85 Kč s DPH.)
 8. Cenová nabídka – Vstup do hřbitova
Rada města na základě obdržené cenové nabídky souhlasí s realizací akce "Nové Hrady
– vstup do hřbitova" a pověřuje starostu města podpisem smlouvy se společností ERTL
Milan s.r.o.
(Rada projednala cenovou nabídku společnosti ERTL Milan s.r.o. na akci "Nové Hrady - vstup do hřbitova". Nabídnutá cenová
nabídka činí 165.182,21 bez DPH.)
 9. Zápis – Osadní výbor Byňov, Jakule,
Štiptoň
Rada města bere na vědomí zápis Osadního
výboru pro Byňov, Jakuli, Štiptoň ze dne
08.06.2022.
(Rada projednala zápis Osadního výboru pro
Byňov, Jakuli, Štiptoň ze dne 08.06.2022.)
 10. Zápis sociální komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
Sociální komise rady města Nové Hrady ze
dne 18.07.2022.
Rada města neschvaluje přidělení bytu v DPS
Nové Hrady panu J. Mrkvičkovi a panu J.
Borovanskému z důvodu plné kapacity DPS
Nové Hrady.
(Rada obdržela zápis z jednání Sociální komise rady města Nové Hrady ze dne 18.07.2022
s doporučením pro radu.)
 11. Výstavba AC dobíjecí stanice pro
elektromobily E.ON
Rada města bere na vědomí informaci společnosti EO.N Energie, a.s. ve věci předání
staveniště, části pozemku parc. č. 816/10,
k.ú. Nové Hrady, stavební firmě za účelem
výstavby dobíjecí stanice pro elektromobily.
(Rada byla informována společností E.ON
Energie, a.s. ve věci předání staveniště, části pozemku parc. č. 816/10, k.ú. Nové Hrady. V této lokalitě budou započaty stavební
práce za účelem výstavby dobíjecí stanice
pro elektromobily.)
 12. Odkoupení pozemku – Novotný
– revokace
Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Nové Hrady o nutnosti revokace
usnesení zastupitelstva města Z18 bod 2.1 ze
dne 26.5.2022 ve věci prodeje pozemku
parc. č 1890, k. ú. Veveří u Nových Hradů
2
o výměře 361 m , neboť součástí usnesení
nebyla část týkající se zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro
uložení a provozování vodovodní přípo-

jky/řadu. Rada města postupuje zastupitelstvu města návrh revokace bodu jednání
zastupitelstva 2.1 ze dne 26.5.2022 (Z18)
a opakovaného schválení prodeje pozemku
a zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrské sítě pro uložení a provozování
vodovodní přípojky/řadu.
(Rada města byla tajemníkem MěÚ Nové
Hrady informována o nutnosti revokace
usnesení zastupitelstva města Z18 bod 2.1
ze dne 26.5.2022 ve věci prodeje pozemku
parc. č 1890, k. ú. Veveří u Nových Hradů
2
o výměře 361 m , Rada projednala žádost
pana M. Novotného, Veveří o koupi tohoto
pozemku. Při přípravě kupní smlouvy bylo
zjištěno, že součástí usnesení nebyla část týkající se zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení a provozování
vodovodní přípojky/řadu.)
 24. Žádost o schválení provedení
církevního svatebního obřadu – Tesař
Rada města souhlasí s provedením svatebního obřadu v kapli na Mýtinách za podmínek uzavření nájemní smlouvy na nebytové
prostory za jednorázovou úplatu 2000,- Kč
dle návrhu a pověřuje TSM Nové Hrady (pí.
Duspivová) přípravou nájemní smlouvy.
(Rada projednala žádost p. Z. Tesaře, Třeboň ve věci svolení k provedení církevního
svatebního obřadu v kapli v bývalé obci
Mýtiny.)
 25. Potvrzení o zaregistrování Žádosti
o dotaci z PRV "Pořízení vybavení pro
kulturní a spolkovou činnost"
Rada města bere na vědomí potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu
rozvoje venkova s názvem projektu Pořízení vybavení pro kulturní a spolkovou činnost a pověřuje Investiční a majetkový
odbor města Nové Hrady přípravou dokumentace k realizování výběrového/zadávacího řízení.
(Rada obdržela od Státního intervenčního
fondu potvrzení o zaregistrování Žádosti
o dotaci z Programu rozvoje venkova s názvem projektu Pořízení vybavení pro kulturní a spolkovou činnost.)
Zápis ze 128. schůze městské rady
ze dne 03.08.2022
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 127. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 127. jednání rady města.
 2. Pořízení vybavení pro kulturní
a spolkovou činnost –Výzva k podání
cenové nabídky
Rada města schvaluje Výzvu k podání cenové nabídky v rámci výběrového řízení Poří-
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zení vybavení pro kulturní a spolkovou činnost dle návrhu a pověřuje Investiční a majetkový odbor města Nové Hrady dalším
jednáním.
(Rada projednala Výzvu k podání cenové
nabídky v rámci výběrového řízení Pořízení
vybavení pro kulturní a spolkovou činnost.
Předmětem plnění je dodávka stolů, židlí a
pivních setů do kulturních sálů v místních
částech Nakolice, Byňov a kulturního sálu
v hotelu Máj v Nových Hradech. Předpokládaná hodnota zakázky: 826.200 Kč bez
DPH.)
Zápis ze 129. schůze městské rady
ze dne 10.8.2022
Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta
Miroslav Vrchota, člen rady
s hlasem poradním:
Ing. Vladimír Schusser
Omluveni:
Ing. Eva Ševčíková, člen rady

Bylo projednáno:
 1. Kontrola usnesení ze 128. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 128. jednání rady města.
 2. Pronájem části pozemku – Hrbáčková
Rada města schvaluje záměr pronajmout
část pozemku parc. č. 79/1, k. ú. Nové Hra2
dy – část dvora o výměře 30 m dle návrhu
2
za částku 200 Kč/m /rok, na dobu pěti let
s tříměsíční výpovědní lhůtou a pověřuje tajemníka MěÚ zveřejněním na úřední desce
města.
(Rada obdržela žádost od M. Hrbáčkové na
pronájem části pozemku parc. č. 79/1, k.ú.
2
Nové Hrady - část dvora o výměře 30 m dle
návrhu. Předmětné prostory by byly využity
za účelem podnikání.)
 3. Žádost o pronájem – Aloui
Rada města schvaluje záměr pronajmout
nebytové prostory (prostory vhodné ke
skladování, prostory bez přístupu k soc. zázemí) v přízemí objektu stavby čp. 14 o cel2
kové ploše 52,60 m na pozemku parc.č. st.
2
39 za minimální částku 200 Kč/m /rok a pověřuje tajemníka MěÚ Nové Hrady zveřejněním záměru pronajmout nemovitou věc
dle návrhu.
(Rada obdržela žádost pana A. Alouiho, Č.
Budějovice, o pronájem nebytových prostor
v objektu čp. 14 (bývalá pizzerie), Nové
Hrady na pozemku parc.č. st. 39, k.ú. Nové
Hrady, část stavby č.p. 14 - bývalá pizzerie.
Žadatel by rád využil tyto prostory k podnikání. Po provedené kontrole se zástupci
TSM Nové Hrady bylo konstatováno, že
bez kompletní rekonstrukce elektroinstalace a zázemí bývalé pizzerie (zadní trakt ve
dvoře) není tato část samostatně využitelná
pro jiné než skladovací účely.)
 4. Žádost o koupi pozemku –Cáplová
Rada města bere na vědomí žádost paní B.
Cáplové, N. Hrady ve věci koupě části popokračování na str. 5
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pokračování ze str. 4
2
zemku parc.č. 829/111 o ploše cca 83 m a
pověřuje starostu města svoláním místního
šetření za účelem celkového budoucího
využití celé lokality.
(Rada projednala žádost paní B. Cáplové, N.
Hrady ve věci koupě části pozemku parc. č.
2
829/111 o ploše cca 83 m . Předmětná část
pozemku přímo sousedí s pozemky žadatele
a sloužila by jako rozšíření zahrady.)
 5. Z-BOX – pronájem pozemku
(po zveřejnění)
Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. st. 470, k.ú. Nové Hrady o výměře
2
2,1 m dle návrhu společnosti Zásilkovna
s.r.o., Praha za částku 1.000 Kč bez DPH za
rok na dobu deseti let s tříměsíční výpovědní lhůtou a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada po zveřejnění opakovaně projednala
žádost společnosti Zásilkovna s.r.o., Praha
o pronájem části pozemku parc. č. st. 470,
k.ú. Nové Hrady o výměře 2,1 m2 (výměra
pozemku odpovídá umístění Z-BOXU) na
dobu deseti let. Nabízená výše nájemného
činí 1.000 Kč bez DPH za rok dle návrhu.)
 6. Prodej pozemku – Grosschopfová
(po zveřejnění)
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
2
parc. č. KN st. 771/1 za částku 400 Kč/m ,
pozemku parc. č. KN 24/3 a části pozemku
parc. č. KN 24/2 (nově se dle GP č.
1150-138Fi/2022 jedná o pozemek parc.
2
č. KN 24/2 o výměře 412 m ), vše v k. ú.
2
Nové Hrady, za částku 200 Kč/m , pí. I.
Grosschopfové, N. Hrady (+ náklady spojené s pořízením GP) a postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru prodeje pozemků
parc. č. KN st. 771/1, KN 24/3 a části pozemku parc. č. KN 24/2 (nově se dle GP č.
1150-138Fi/2022 jedná o pozemek parc. č.
2
KN 24/2 o výměře 412 m ), vše v k. ú. Nové
Hrady projednala rada žádost pí. I. Grosschopfové, Nové Hrady o koupi těchto pozemků.)
 7. Pronájem – Smrčková (po zveřejnění)
Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 652/6, k. ú. Údolí u N. Hradů
2
o výměře cca 6,25 m , dle návrhu, paní M.
2
Smrčkové, N.H za částku 2 Kč/m /rok, na
dobu pěti let s tříměsíční výpovědní lhůtou a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada po zveřejnění opakovaně projednala
žádost paní M. Smrčkové, N. Hrady o pronájem části pozemku parc. č. 652/6, k. ú. Údolí
2
u N.H. o výměře cca 6,25 m dle návrhu.)
 8. Uvolněný byt čp. 59 – nám. Republiky
Rada města souhlasí se zveřejněním pronájmu nemovité věci formou výběrového řízení I - pozemku parc. č. st. 87/1, k.ú. Nové
Hrady, jehož součástí je objekt k bydlení čp.
2
59 (byt č. 5, 2+1 o velikosti 83,87 m ). Rada
pověřuje tajemníka MěÚ Nové Hrady zveřejněním na úřední desce města dle návrhu.
(Rada projednala návrh zveřejnění pronájmu nemovité věci formou výběrového říze-
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ní I - pozemku parc. č. st. 87/1, k. ú. Nové
Hrady, jehož součástí je objekt k bydlení čp.
59. Jedná se o pronájem bytu 2+1 o velikosti
2
83,87 m . Minimální nájemné činí 3.943
Kč/měsíc bez záloh na služby.)
 9. Uvolněný byt čp. 181 – Komenského ul.
Rada města souhlasí se zveřejněním pronájmu nemovité věci formou výběrového řízení II - pozemku parc. č. st. 15/2, k. ú. Nové
Hrady, jehož součástí je objekt k bydlení čp.
2
181 (byt č. 3, 1+1 o velikosti 30,21 m ). Rada
pověřuje tajemníka MěÚ Nové Hrady zveřejněním na úřední desce města dle návrhu.
(Rada projednala návrh zveřejnění pronájmu nemovité věci formou výběrového řízení II - pozemku parc.č. st. 15/2, k.ú. Nové
Hrady, jehož součástí je objekt k bydlení čp.
181. Jedná se o pronájem bytu 1+1 o veli2
kosti 30,21 m . Minimální nájemné činí
1.438 Kč/měsíc bez záloh na služby.)
 10. Výpověď z nájmu – Hájková
Rada města bere na vědomí výpověď L.
Hájkové, H. Stropnice k nájmu nemovité
věci - nebytových prostor v Hotelu Máj (nebytové prostory určené k provozu restaurace a stravování) ke dni 31.10.2022.
(Rada obdržela od L. Hájkové, H. Stropnice
výpověď nájmu nemovité věci - nebytových
prostor v Hotelu Máj (nebytové prostory určené k provozu restaurace a stravování) ke
dni 31.10.2022.)
 11. Pronájem hotelu Máj
Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. st. 470, jehož součástí je
stavba čp. 295, část objektu - restaurační zařízení, dle návrhu a zároveň pověřuje tajemníka MěÚ Nové Hrady zveřejněním záměru
na úřední desce města.
(Rada projednala podmínky pronájmu části
hotelu Máj. Město Nové Hrady má zájem
pronajmout restaurační část hotelu (tzv. formanka, jídelna, kuchyň a její zázemí). Návrh stanovil minimální částku pronájmu na
12.500,- Kč/měsíc s tím, že s ohledem na stávající ekonomickou situaci nebude ve smlouvě s nájemcem nárůst nájemného v případě
vyššího růstu inflace.)
 12. Nájemní/pachtovní smlouvy
– inflační doložka
Rada města schvaluje pro rok 2023 neuplatňování tzv. inflační položky při smlouvách
uzavřených s městem Nové Hrady/TSM
Nové Hrady.
(Rada projednala podmínky stanovené v nájemních/pachtovních smlouvách, kde je,
mimo jiné, uvedena tzv. inflační doložka,
která může od 1. ledna násl. roku navýšit
výši nájemného/pachtovného o částku odpovídající míře inflace za předchozí kalendářní rok zveřejněné Českým statistickým
úřadem. Rada města v souvislosti s podporou podnikání na svém území nebude tuto
položku uplatňovat.)
 13. Pronájem nebyt. prostor – L. Mžika
Rada města bere na vědomí žádost o pronájem nebytových prostor v domě č.p. 43,
2
Nové Hrady za částku 400 Kč/m /rok na
dobu pěti let s tříměsíční výpovědní lhůtou a
pověřuje tajemníka MěÚ Nové Hrady zveřejněním záměru na úřední desce.
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(Starosta informoval radu o záměru paní L.
Mžika pronajmout nebytové prostory (místnost) v č.p. 43, Nové Hrady. Účel pronájmu
- kancelář.)
 14. Žádost – Ing. Hejlek
Rada města bere na vědomí žádost p. J. Hejlka ve věci osazení obrázku do božích muk,
která jsou umístěna v blízkosti komunikace
od Zevlova mlýna do Veveří, a pověřuje
starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela žádost p. J. Hejlka, který
žádá o povolení na vlastní náklady osadit
nový obrázek na boží muka, která se nachází v blízkosti komunikace od Zevlova mlýna do Veveří.)
 15. Vyúčtování lékařské pohotovostní
služby za I. pololetí 2022
Rada města bere na vědomí a souhlasí s vyúčtováním lékařské pohotovostní služby v
Trhových Svinech za I. pololetí roku 2022.
(Rada obdržela od Zdravotního zařízení polikliniky města Trhové Sviny vyúčtování
lékařské pohotovostní služby v Trhových
Svinech za I. pololetí 2022. Za první pololetí roku 2022 bylo v rámci lékařské pohotovostní služby ošetřeno 58 občanů našeho
města a osad, podíl města na úhradě nákladů tak činí 46.721,- Kč /794 Kč/pacienta +
ostatní příspěvek 669 Kč/. )
 16. Veřejná sbírka – prodloužení
termínu
Rada města schvaluje prodloužení termínu
veřejné sbírky pro veřejně prospěšný účel
"Na pomoc Ukrajině" do 30.9.2023 a pověřuje tajemníka MěÚ Nové Hrady zasláním
příslušné žádosti Jihočeskému kraji – Krajskému úřadu.
(Rada projednala možnost prodloužení termínu veřejné sbírky pro veřejně prospěšný
účel "Na pomoc Ukrajině". Transparentní
účet zřízený na dobu určitou – do 30.09.2022
bude prodloužen o 1 rok, tj do 30.9.2023.
Ostatní podmínky veřejné sbírky zůstávají
zachovány.)
 17. Vyplacení odměn – Mateřská škola N.H.
Rada města schvaluje odměnu ředitelce
Mateřské školy Nové Hrady, dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady žádost o schválení odměny ředitelce školy za 1. pololetí roku 2022.)
 18. Žádost o dotaci – Myslivecký spolek
Nové Hrady, z.s.
Rada města souhlasí s poskytnutím dotace
na rok 2022 na akci mimořádného významu
pro Myslivecký spolek Nové Hrady, z.s. na
akci "Myslivecký spolek Nové Hrady – výročí 60 let od založení" ve výši 30.000 a postupuje žádost ke schválení zastupitelstvu.
(Rada projednala žádost o poskytnutí dotace na rok 2022 na akce mimořádného významu. Žadatel Myslivecký spolek Nové
Hrady, z.s. žádá o poskytnutí dotace na akci
"Myslivecký spolek Nové Hrady - výročí
60 let od založení" ve výši 30.000 Kč.)
 19. Komunitní plánování soc. služeb na
území ORP Trhové Sviny
Rada města bere na vědomí přípravu Komunitního plánu sociálních služeb na území
pokračování na str. 6
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obce s rozšířenou působností T. Sviny na
období 2023-2025 a pověřuje místostarostku Ing. L. Bártovou dalším jednáním ve
věci zajištění obsazení řídící skupiny za
město N. Hrady.
(Rada města projednala usnesení RM Trhové Sviny ve věci schválení přípravy Komunitního plánu sociálních služeb na území
obce s rozšířenou působností T. Sviny na
období 2023-2025, kdy město N. Hrady je
členem řídící skupiny.)
 20. Dotační program na podporu
narozených dětí z Jčk
Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku/daru 2.000 Kč na jedno dítě narozené od
01.01.2022 do 31.12.2024 dle Pravidel Dotačního programu na podporu narozených
dětí z Jihočeského kraje, tj. 50% spoluúčast
celkového příspěvku, s tím, že dar bude ře-

šený formou věcného daru a poukázky k odběru věcného plnění (pleny apod.) v rámci
vítání občánků.
(Rada projednala informaci od Investičního
a majetkového odboru MěÚ Nové Hrady ve
věci Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje. Město Nové
Hrady bude nově narozeným dětem v rámci vítání občánků zajišťovat dary a věcné poukázky
v hodnotě minimálně 2.000,-Kč s tím, že z dotačního programu Jihočeského kraje dojde k
úhradě 50% uznatelných nákladů.)
 21. Služba o servisních službách – SDH
Nové Hrady
Rada města souhlasí se smlouvou o servisních službách - Scania (SDH Nové Hrady) Scaina Optimum a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada projednala návrh Smlouvy o servisních službách - Scania (SDH Nové Hrady).
Návrh smlouvy řeší zvýhodněné podmínky
pro povinné servisní prohlídky pro CAS 20
značky Scania na dobu 5 let dle návrhu.)

září 2022
 22. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající stavební řízení.
(Rada byla starostou informována o probíhajících stavebních řízeních a neměla k nim
připomínky.)
 23. 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.)

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
Upozorňujeme občany, že místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
(dále jen „odpady“) pro kalendářní rok 2022, je splatný ke dni 30.9.2022. Roční sazba poplatku je stanovena ve výši 600 Kč za poplatníka.
Odkaz: https://www.novehrady.cz/odpady/d-11839/p1=11101
správce poplatků MěÚ Nové Hrady

Oznámení

Důležité upozornění
Od 5.9.2022 bude probíhat v osadě Obora I. etapa prořezávky stromů podél místní komunikace. Práce budou prováděny za použití vysokozdvižné plošiny, proto Vás prosíme, dbejte
zvýšené opatrnosti.
Děkujeme za pochopení. MěÚ N. Hrady

Během září bude probíhat oprava náhonu vodopádu v Terčině údolí. Může tedy
dojít k přerušení nátoku vody do vodopádu.
Děkujeme za pochopení.

Poplatky za užívání veřejného prostranství
Městský úřad Nové Hrady upozorňuje právnické a fyzické osoby,
že vybírá poplatky za zvláštní užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místních poplatcích v následujících
případech:
− provádění výkopových prací
− umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
prodeje a služeb
− umístění stavebních nebo reklamních zařízení
− umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
− umístění skládek
− vyhrazení trvalého parkovacího místa
− užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní
akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
Poplatek je splatný v den zahájení užívání veřejného prostranství.
Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je dnem
splatnosti nejblíže následující pracovní den.
Sazby jednotlivých poplatků jsou uvedeny v platné obecně závazné vyhlášce č. 1/2021.

Osvobození a úlevy
Poplatek se neplatí:
− za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby, které jsou držitelem průkazu
ZTP nebo ZTP/P

− z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek
je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely

− za užívání veřejného prostranství v rozsahu nezbytně nutném
k činnostem souvisejícím s odstraňováním poruch a havárií

− za období 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů od poplatku za
umístění stavebního zařízení za účelem rekonstrukce rodinného
nebo bytového domu ve vlastnictví právnické a fyzické osoby
(nevztahuje se na provádění výkopových prací)

− za užívání veřejného prostranství u předzahrádek a předsunutého
prodejního místa
Odkaz na tiskopisy:
https://www.novehrady.cz/assets/File.ashx?id_org=10625
&id_dokumenty=11838
Odkaz na obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021:
https://www.novehrady.cz/assets/File.ashx?id_org=10625
&id_dokumenty=10669
Výše uvedené doklady můžete doložit osobně na ekonomický odbor Městského úřadu Nové Hrady případně na e-mail: vlastak@novehrady.cz.
Uvedené tiskopisy musí být správně, úplně, průkazně a pravdivě vyplněny a podepsány.
správce poplatků MěÚ Nové Hrady
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Malé hodnocení a ohlédnutí za volebním obdobím
Vážení spoluobčané,
blíží se konec dalšího volebního období, proto si dovoluji předstoupit
před Vás s malým hodnocením a ohlédnutím.

Koaliční spolupráce
Díky volebním výsledkům jsme ve vedení města pokračovali v koalici našeho sdružení Občané pro zdravé město a KSČM. Naše dlouhodobá spolupráce je založena na práci pro město bez ideologických
šablon, kdy neřešíme nějakou politiku, ale konkrétní úkoly, které si určíme na základě volebních programů a reálných potřeb občanů. Po
dlouholetém místostarostovi a členu rady města M. Šlencovi do rady za
našeho koaličního partnera vstoupil pan Miroslav Vrchota. Předtím
jsme se osobně příliš neznali. Již první společná jednání a diskuse však
ukázaly, že vzájemná spolupráce bude velmi dobrá. Míra Vrchota se
zapojil velmi aktivně, staral se o práci osadních výborů, díky své profesi mohl pomoci s problematikou technických služeb a techniky. Vždy
se mohl opřít o své bohaté životní zkušenosti a díky svému lidskému a
přátelskému přístupu dobře zapadl do našeho týmu.
Za stejně aktivní práci a zapojení však mohu pochválit i další místostarosty a radní. Laďka, Michal a Eva měli své jasné úkoly a oblasti,
kterým se věnovali. Byli navíc vždy připraveni pomoci i s novými
problémy či výzvami. Zejména v období covidu bylo důležité, že jsme
opravdu fungovali jako jeden tým a společně s Mírou a dalšími
zastupiteli zvládali řízení města i pomoc občanům.

Fungující zastupitelstvo
Zastupitelstvo po celé 4 roky fungovalo velmi dobře. I opoziční kolegy musím ocenit, neboť v drtivé většině případů přistupovali k projednávaným bodům věcně a korektně. Stejně tak probíhala i práce ve
výborech zastupitelstva a komisích rady. Díky dobré atmosféře a naší
snaze o korektní diskusi a možnosti všech sdělit svůj pohled na věc nakonec vítězila dohoda o obsahu nad nějakým stranickým hlasováním!
Nejen ze zápisů z jednání je též patrné, že se do debat a diskusí zapojovalo mnohem více zastupitelek a zastupitelů. V rámci našeho sdružení
se velmi osvědčila pravidelná setkávání zastupitelů i dalších členů našeho sdružení, na kterých jsme mohli debatovat aktuální témata, názory
a potřeby občanů nebo třeba přípravu některých projektů.

3 části volební čtyřletky
Osobně mám poslední čtyři roky rozděleny na pomyslné tři části.
První rok a čtvrt klasického fungování, poté skoro rok a půl s koronavirem a závěrečný rok a čtvrt bez viru v relativně normálním provozu,

který nás však ovlivňoval válkou na Ukrajině, nutností postarat se
o uprchlíky a dopady války do nárůstu cen.
I já jsem si tak při bilancování celého období musel trochu srovnat
čas a připomenout si některé (zejména předcovidové) akce, které jsme
postupně realizovali. Nebojte se, všechny vyjmenovávat a popisovat
nebudu. S dovolením připomenu jen ty nejzásadnější za celé období.

Hotel Máj
Hlavním úkolem volebního období bylo dokončení rekonstrukce
hotelu Máj. Koordinace všech prací a dokončení obnovy sálu, jídelny,
zázemí restaurace i šaten pro účinkující byly paradoxně snadnější
v době Covidu, protože jsme uzavírku mohli využít k postupnému dokončení. Přes složitou dobu se povedlo vybrat nájemce, který v restauraci rozběhl provoz. Díky naší aktivitě se navíc povedlo do hotelu
přivést mnoho nových akcí, což rozjezdu určitě pomohlo.
Máme velmi krásný sál s dobrým zázemím a vybavením. Jsem rád,
že se hotel líbí nejen místním občanům, ale i návštěvníkům. Zároveň
nám hotel umožňuje zázemí a mokrou variantu pro akce na Jánské louce, čímž získáváme další možnosti pro pořádání vlastních akcí i pro
akce pořádané spolky a podnikateli.

Bytový dům čp. 188 a další akce
Druhou finančně náročnou stavbou je rekonstrukce domu čp. 188
v Komenského ulici, kde za podpory dvou dotací získáme celkem 4 bytové jednotky. S ohledem na nutnost výměny stropní konstrukce se realizace trochu natáhla, již nyní je však patrné, že na frekventované cestě
k hradu získáme nejen nové byty, ale také moc hezký dům. Jsem také
rád, že se na této akci jako subdodavatelé významně podílely i místní
firmy. Nové nájemníky bychom rádi přivítali již na začátku příštího
roku.
Z dalších důležitých investičních akcí musím zmínit obnovu rybníků v Byňově a Údolí, vybudování odstavné plochy pro parkování na Jakuli, nové i opravené chodníky v N. Hradech (od nádraží ke kapličce,
od kuželny k lesácké bytovce, ve Vitorazské ulici) nebo třeba nový skatepark a pumptrackovou dráhu. Podařilo se nám opravit několik komunikací v osadách (Hlinov, Údolí k sádkám, ve Štiptoni) a celkově jsme
do různých projektů, staveb a úprav veřejných prostranství v osadách
investovali více než 9 miliónů korun!
Zároveň jsme zajistili peníze na rekonstrukci toalet v přízemní obou
školních budov a nákup vybavení (počítače a server pro učebnu IT, interaktivní tabule) pro základní školu. Nové interaktivní tabule a další
vybavení má i školka.
pokračování na str. 8

Nové vybavení učeben pro ZŠ N. Hrady

Nové vybavení Hotelu Máj

Parkovací plochy na Jakuli

Ocenění v soutěži
Obec přátelská seniorům 2020

Aktivity v rámci soutěže
Obec přátelská rodině 2021

Pomoc místních hasičů při rozdávání
ochrannných pomůcek při Covidu

8

NOVOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

(pokračování ze str. 7)
Dotaci na nákup dopravních automobilů máme jak pro údolské i novohradské hasiče, kteří v průběhu čtyř let získali i další potřebné
vybavení a techniku.

Dotace a zhodnocení městského majetku
Celkem se nám podařilo na dotacích pro investiční i neinvestiční
akce získat téměř 60 miliónů korun! Společně s naším podílem k různým akcím to znamená navýšení hodnoty o téměř 100 miliónů korun
(k 31.7.2022 – tedy zatím bez čp 188 a dalších probíhajících akcí za celkem více než 20 miliónů!). Nejde zde o nějakou virtuální cenu, ale konkrétní peníze, které byly investovány do městského majetku!
Díky dotačním příjmům do rozpočtu jsme tak mohli pokračovat i ve
štědré podpoře spolků a organizací (každoroční podpora ve výši cca.
1,5 miliónu korun), udržení nabídky kultury (zde nám hodně pomáhaly
peníze z česko-rakouského Fondu malých projektů – celkem cca.
125 000 EUR!) i rozpočtů, o kterých spolurozhodují osadní výbory.

Příspěvkové organizace
Velkou část rozpočtu tvoří samozřejmě peníze pro školku, školu a
také pro Technické služby města N. Hradů. Myslím si, že všechny
tyto naše „příspěvkové“ organizace měly dobré finanční zázemí, což
umožňovalo jejich rozvoj a aktivitu. Základní školu jsme též zapojovali do městských přeshraničních projektů, což dětem i pedagogům
umožnilo navštěvovat různé přednášky, workshopy nebo i podívat se
na exkurze do Rakouska.
Technické služby se přes problémy s počtem zaměstnanců velmi
dobře starají o město i osady, kontrola z ministerstva potvrdila tradičně
skvělou péči o městské lesy, veškeré výnosy z nájemného byly investovány do opravy bytového fondu (téměř 9 miliónů korun!) a byly pořízeny nové stroje a vozidla. Zároveň jsme se věnovali přípravě nákupu
nového víceúčelového nákladního vozu, který by měl zvládat nejen
zimní údržbu, ale též převážet kontejnery a formou nástavby též třeba
řešit fekál apod.

Společně proti COVIDu
Velkým zásah do našich životů přinesl koronavirus. I dnes při pohledu zpět jsem pyšný na to, jak jsme společně vše zvládli. Ta vlna vzájemné pomoci a chuti něčím přispět byla velmi posilující a inspirující.
Jsem rád, že jsme dokázali zajistit materiál na šití roušek, z různých
míst Jihočeského kraje jsme doslova po pár litrech vozili dezinfekci,
kterou společně s mýdlem a ochrannými pomůckami vydávali naši hasiči. Povedlo se též zajistit očkování přímo v domě s pečovatelskou
službou, což nakonec vedlo k reálné záchraně lidských životů, když virus udeřil i mezi seniory, kteří v DPS bydlí. I zde jsme se mohli spolehnout na hasiče a další pomoc. Společně jsme vozili potravinové balíčky
do DPS, přes úřad zajišťovali nákupy… A nakonec to dopadlo, jak jsme
si předsevzali: SPOLEČNĚ JSME TO ZVLÁDLI!

Válka na Ukrajině
Když jsme si mysleli, že koronavirem končí trable, přišla ruská invaze na Ukrajinu. To znamenalo nejprve vlnu uprchlíků a následně i
ekonomické dopady, jejichž řešení se promítne zejména v energiích
v následujícím období.
Zajištění pobytu uprchlíků opět vyvolalo velkou vlnu solidarity a
pomoci. Naši občané ukázali velké srdce a myslím, že se celkově daří
integrovat ukrajinské rodiny (především maminky s dětmi a senioři) do
běžného života. Děti chodí do školy, rodiče se snaží pracovat…

Oslavy výročí hasičského sboru a projekt Výročí a lidé na hranici
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Pro mne osobně byla inspirací k pomoci také vzpomínka na řecké
děti, které i po více než padesáti letech od svého pobytu v našem městě
vzpomínají na to, jak jim tehdy naše země a místní lidé pomohli. I já
jsem vždy říkal, že chci pomoci tak, jak bych já sám očekával, že
pomůže někdo jiný v cizí zemi, kdybych takovou pomoc pro svoji rodinu a naše občany potřeboval. Ocenění naší pomoci od zahraničních organizací, které nám zatím zaslaly více než 400 000 Kč na pomoc
ukrajinským rodinám v N. Hradech ukazuje, že i mimo naši zem lidé
vědí, že se snažíme. Vám všem za to patří naše poděkování!

Boj o lékaře a lékárnu
Zajištění lékařské péče není primárně kompetencí obcí a měst. Pro
všechny je ale velmi důležité, protože lékaře potřebují občané. Vnímám
podněty od občanů, že se má o vše postarat starosta nebo další radní.
Ale naše možnosti jsou v této oblasti velmi malé. Město může nastavit
podmínky, nabízet různé bonusy, ale nemůže ani rozhodnout o vypsání
konkurzu nebo zřízení ordinace.
Po ukončení ordinace dětské lékařky jsme se snažili najít náhradu a
zajistit novou lékařku. Vše se podařilo vyjednat i s krajských úřadem a
pojišťovnami a proběhlo i výběrové řízení, na jehož základě měla v našem městě působit paní MUDr. V. Šebestová. My jsme nabídli místo
pro ordinaci, zajistili nutné stavební úpravy a rekolaudaci na zdravotnické zařízení. Nabídli jsme i pomoc s vybavením objektu (paní doktorka však chtěla nakoupit nábytek dle svého výběru) a při osobním
jednání jsme se i domluvili na způsobu hrazení provozu ordinace a zázemí. Podepsanou dohodu však paní doktorka o několik dnů později
„shodila ze stolu“ a sdělila nám, že zůstane ve své ordinaci v Suchdole,
kam za ní mohou naše pacienti s rodiči dojíždět! A to v momentu, kdy
již měla v Pasivním domě nastěhované vybavení a nábytek!
Osobně jsem to bral jako určitý podraz, neboť i na základě mých informací v NZ o otevření ordinace v N. Hradech přihlašovali rodiče své
děti právě k paní doktorce. Na druhou stranu jsem rád, že byť s nutností
dojíždění, mají novohradské děti velmi kompetentní lékařku.
Přestože jsme i nadále jednali a hledali někoho, kdo by přišel do NH
ordinovat, naráželi jsme na další překážky. Vedle reálného nedostatku
mladých lékařů a jejich určité pohodlnosti ve stylu „potřebujete mne,
tak za mnou jezděte“, šlo zejména o přístup hlavní zdravotní pojišťovny, která nám tvrdí, že péče v našem regionu je zajištěna dostatečně. O realitě tohoto tvrzení jsem psal v minulých NZ.
Musíme si také přiznat, že podobné je to i u zubního lékaře. My sice
na základě komunikace s panem doktorem Schaffelhoferem (a musím
ocenit jeho fairový přístup a snahu pomoci) víme, že hodlá ukončit provoz své ordinace, zároveň však do té doby můžeme pouze nabízet zázemí, uvažovat o nákupu vybavení ordinace a nabízet bonusy (zajištění
provozu, bydlení apod.). V případě zubaře je dobré, že zde pojišťovna
počítá s uzavřením plnohodnotného úvazku lékaře a s vypsáním výběrového řízení. Vše by mělo proběhnout v nejbližší době. Na základě některých dotazů ohledně podmínek vnímáme, že by mohli být nějací
zájemci, bez výběrového řízení je však předčasné něco predikovat.
Právě s ohledem na složitost této problematiky jsme se při jednáních
o zajištění lékařské péče spojili s okolními obcemi (H. Stropnice, Hranice a nově i České Velenice), abychom společně postupovali při zajištění lékaře pro děti a dorost. Stejně tak i v případné zubní ordinace
máme podporu Jihočeského kraje a jsme zahrnuti do motivačního programu Jihočeského kraje (včetně naší pobídky pro lékaře!).
V televizi a novinách jste možná zaznamenali, že tento motivační
program kraje a měst již přináší první lékaře, kteří přicházejí odjinud
pokračování na str. 9

Oprava domu čp.188
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k nám na jih Čech. Věřím proto, že nakonec do našeho města přijdou lékaři, kterým nepůjde jen o práci, ale třeba i o výběr místa, kde budou
chtít bydlet. Podmínky, které jim nabízíme, jsou dle mého názoru velmi
vstřícné a motivující…

Lékárna
Provoz lékárny v poslední době ovlivňovaly dva hlavní faktory – nedostatek magistrů a magister, bez kterých nelze léky vydávat, a také jejich „nemocnost“ či odchody na mateřskou dovolenou. Záplatování
formou různých výpomocí mělo za následek změny otevírací doby, a
nakonec na letní měsíce i uzavření lékárny.
Informaci o uzavření jsme dostali pár dní před prázdninami. Na reakci jsme tak neměli příliš času. Nechtěli jsme ale občany nechat ve štychu a zajistili jsme na červenec a srpen provoz tzv. lékobusíku. Jsem rád,
že jsme alespoň takto mohli pomoci těm, kteří by se sami k lékům těžko
dostávali. Děkuji zároveň šoférům, kteří provoz busíku zajišťovali.
Věřím však, že deklarovaný příchod nových magister vrátí od září stabilitu do provozu lékárny a přinese obnovení plnohodnotného provozu.

Osady
Jsem velmi rád, že se i nadále daří rozvíjet život v našich osadách.
Investice za více než 9 miliónů korun a další finance na podporu tradičních akcí (dětský den v Byňově, Údolské slavnosti, posvícení v Nakolicích, masopusty, májky nebo setkání rodáků) ukazují náš zájem
o fungování a rozvoj osad. Některé projekty se sice s ohledem na
vnější vlivy nepodařilo dotáhnout (např. chodník v Jakuli, vodovod
v Údolí), jsem však rád, že jsme za podpory osadních výborů zrealizovali mnoho investičních i neinvestičních akcí. Některé z nich se realizují i nyní (náhon vodopádu, nový kotel a oprava sociálních zařízení
v „KD“ Byňov, naučná stezka s interaktivními prvky z N. Hradů přes
Nakolice do Obory), některé nové jsou připraveny projekčně (rozšíření
parkoviště u Terčina údolí, cesta z Nakolic k Nakolickému rybníku).
Život v osadách však není jen o investicích, ale konkrétních lidech a
spolcích. Všem aktivním lidem a členům osadních výborů bych chtěl
poděkovat za jejich aktivitu a věřím, že i v budoucnu budou s vedením
města spolupracovat na dalším rozvoji svých osad nebo na pořádání
jednotlivých akcí, které mají své dobré jméno i mimo katastr našeho
města.

Spolupráce na úrovni měst
Naše město je přirozeným centrem celého Novohradska. Je tedy logické, že se také zapojujeme do různých regionálních i přeshraničních
aktivit. V rámci mikroregionu Sdružení Růže, v nové turistické destinaci Novohradsko-Doudlebsko nebo Místní akční skupině Sdružení Růže
máme své aktivní zastoupení (V. Hokr, M. Jarolímek) a společně se zabýváme problémy celého regionu. Snažíme se o propagaci turistických
cílů a díky společným projektům řešíme například třídění odpadu, dopravní obslužnost (včetně rekonstrukce a oprav hlavních komunikací)
nebo i zajištění lékařské péče (pohotovost, specialisté i praktiční lékaři).

Pomoc hasičů při Covidu na DPS
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Již tradičně jsme byli velmi aktivní i při spolupráci s rakouskými obcemi, kde jsme v rámci několika projektů z Fondu malých projektů získali
125 tisíc EUR. Společná aktivita ale není jen o penězích, funguje se s nimi
ale lépe. Tyto finance přispěly ke zlepšení spolupráce na úrovni měst (spolupráce informačních center ad.), spolků, škol, společně jsme uspořádali
různé slavnosti, koncerty a pomohli i propagaci cestovního ruchu.
Na mezinárodní úrovni jsme spolupracovali také v rámci společenství
Newcastles of the world. Poslední doba ukázala, že nejde jen o různé formy setkávání, aktivit a projektů pro mladé lidi, ale také konkrétní pomoc a
sdílení zkušeností. Naši senioři tak mohli navštívit Nové Zámky, japonští
přátelé zase finančně podpořili nás, Nové Zámky a lotyšský Jaunpils v pomoci ukrajinským uprchlíkům. Navíc členové „novohradské“ aliance projevili zájem v příštím roce opět uspořádat setkání právě u nás.
Regionální a přeshraniční spolupráce otevírá možnosti společného
řešení problémů, výměny zkušeností a třeba i možnosti dětem a mladým lidem vyzkoušet si a zdokonalovat své jazykové znalosti. Jsem
rád, že i v těchto oblastech jsme poslední čtyři roky nestáli bokem, a že
jsme naopak patřili k těm nejaktivnějším, což v důsledku přineslo
výsledky a příležitosti pro naše město a jeho občany.

Starosta
V Rakousku na jedné akci místní starosta řekl: „Když je hezky a svítí sluníčko, je to zásluha pana faráře. Když prší, může za to starosta…“.
Tak to prostě je a starosta musí být určitým hromosvodem. Není to
vždycky fair, ale beru to jako realitu. Práce starosty ale na druhou stranu přináší mnoho krásných setkání, možnost podílet se na rozvoji svého
domova a radost z toho, když se něco povede…
V souvislosti s volbami se vždy kolem mé osoby (ale mají to tak i
moji kolegové jinde) objevují různé spekulace či povídačky. I letos
jsem zaznamenal tradiční „zaručené informace“ o mém odchodu na
kraj, kam prý „si mne bere pan hejtman“. Je to samozřejmě nesmysl. Na
jednu stranu je dobré, že i šiřitelé těchto zpráv vnímají dobrou spolupráci s vedením kraje, na stranu druhou musím říci, že postupovat do vyšších pater politiky nebo jít do nějaké jiné úřednické pozice není mým
cílem. Nikdy jsem nechtěl být politikem a 16 let ve funkci starosty neberu jako politiku, ale spíše jako službu rodnému městu a lidem, kteří
mi dali důvěru. Zároveň je to velká výzva v podobě hledání cest ke
zlepšování životních podmínek, hledání zdrojů peněz pro realizaci různých staveb či oprav… Hlavní však je, že to vše dělám s nějakým
vztahem k městu a lidem. Neumím si proto představit, že bych takto
mohl působit na úrovni krajské či republikové.
Je jasné, že i já jsem někdy smutný, když se něco nedaří nebo když
o sobě zaslechnu nějaké pomluvy. Přesto mne práce s lidmi a pro město
pořád baví.

Poděkování
Závěrem mého hodnocení bych chtěl věnovat poděkování všem,
kteří přispěli a přispívají k fungování města a osad. Je to poděkování
všem aktivním lidem i těm, kteří už třeba s ohledem na svůj věk nemohou pomoci fyzicky, ale pomáhají jinak.
pokračování na str. 10
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Chodník po okraji Jánské louky
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Mé velké poděkování patří kolegyním a kolegům z rady, zastupitelstva, komisí i výborů. Moc si vážím Vaší aktivity a chuti věnovat svůj
volný čas práci pro město a jeho občany!
Velké poděkování a kompliment za odvedenou práci a nasazení
směřuji kolegyním a kolegům z městského úřadu, kulturního a informační centra a komunitního centra. I ve složitém období jsme dokázali
jako tým fungovat, zvládat rozsáhlou „běžnou“ agendu, dotace, zapracovávat nová nařízení, a především pomáhat občanům. Někdy to nebylo
jednoduché, ale o to více si cením, že se to většinově dařilo s úsměvem…
Za péči o město a osady, domy, veřejná prostranství a městské lesy,
pomoc při zajištění velkého počtu různých akcí vyjadřuji ohromné poděkování všem kolegyním a kolegům z technických služeb města! Nejen v klasickém týdnu, ale často i o sobotách a nedělích! Objem Vaší
práce je neskutečný a nejen já, ale i moji kolegové si jí nesmírně vážíme
a smekáme pomyslný klobouk!
Chci také poděkovat i všem zaměstnancům mateřské a základní
školy za jejich práci a také péči, vzdělávání dětí a zapojení se do různých dalších aktivit.
Velké poděkování chci vyjádřit hasičům a hasičkám za jejich nasazení a snahu chránit lidské životy a majetek. Nejen v době COVIDu
jsme se mohli opřít o jejich pomoc a jsem rád, že jsme mohli význam
hasičů dát najevo nejen ve formě nové techniky, ale i zajištění nových
dopravních automobilů, na které se společně s hasiči také těšíme.

Spolupráce při česko-rakouském projektu Vitorazská stezka

září 2022

Chtěl bych také poděkovat všem spolkům a organizacím za jejich
práci a reprezentaci našeho města. Není to jen o diplomech a medailích,
ale především o každodenní práci, péči o životní prostředí, lesy, živočichy, trpělivosti při výchově dětí a mládeže, předávání zkušeností a
organizování akcí pro druhé.
Výčet všech poděkování by byl ještě delší, protože aktivních lidí a
organizací máme v našem městě hodně. Proto ještě jednou díky a věřím, že stejně aktivní budeme všichni i v budoucnu.

Závěrem
Hodnocení volebního období není vždy jednoduché. V tak složité
době, kterou jsme v posledních čtyřech letech zažívali, to navíc není jen
o investicích, akcích, ale především o něčem, co nazývám lidské fungování. Jsem přesvědčený, že se nám to většinově dařilo. Nejen formou
různých investic a rekonstrukcí jsme přispěli k tomu, že naše město a
osady vypadají zase o trochu lépe, ale především jsme uměli pomáhat
v momentu, kdy to občané potřebovali nejvíce. A to já osobně považuji
za velmi důležité. Stejně tak i to, že naši občané ukázali, že jim pomoc
druhým také není cizí!
I nyní nás nečeká jednoduché období. Hrozí výrazné nárůsty cen
energií a dalších služeb, čekají nás i jiné výzvy, při jejichž řešení budeme muset táhnout za jeden provaz. Věřím však, že to zase SPOLEČNĚ
ZVLÁDNEME!
Ještě jednou děkuji všem za práci pro město za poslední čtyři roky a
těším se na další spolupráci.
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

POV Štiptoň

Opravava rybníka v Byňově

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb
Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. září a 24. září 2022 a
Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech
23. září a 24. září 2022 (I. kolo; případné II. kolo ve dnech 30. září a 1. října 2022)
Podle ust. § 29 zákona č. 247/1995 Sb., zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva obcí a § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů jsou ve správním
území města Nové Hrady pro výše uvedené volby stanoveny 3 volební okrsky:
Okrsek č. 1
Nové Hrady I (staré město), Česká ul. čp. 74, 373 33 Nové Hrady,
Kulturně-spolkový dům
Okrsek č. 2
Nové Hrady II (nové město), Zahradní čtvrť čp. 467, 373 33 Nové
Hrady, Pasivní dům
Okrsek č. 3
Byňov čp. 110, 374 01 Nové Hrady, Zasedací místnost osadního výboru Byňov, Štiptoň, Jakule.
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České
republiky se uskuteční:
v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Volby do Senátu Parlamentu České republiky
(případné II. kolo) se uskuteční:
v pátek 30. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 1. října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a
státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky,
cestovním průkazem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Rozdělení do okrsků:
Okrsek č. 1: ulice 5. května, Česká, Hradební, Husova, Komenského,
Na Vyhlídce, náměstí Republiky, Navrátilova, Údolská, Údolí
Okrsek č. 2: Zahradní čtvrť, Jižní Město, Polní, Pod vodárnou, Vilová
čtvrť, Sídliště míru, Vitorazská, Pod Zámeckým, Obora, Nakolice,
Vyšné, Štiptoň, Veveří
Okrsek č. 3: Byňov, Jakule
Mgr. Vladimír Hokr v.r., starosta města

září 2022
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Sdružení nezávislých kandidátů

Občané pro zdravé město
Hlavní body volebního programu pro období 2022–2026
Vážení spoluobčané,
již v minulém NZ jsme oznámili naše zapojení do komunálních voleb a sdělili, že detailní
volební program představíme v září. Naše
sdružení, naše kandidáty a přístup k řešení
mnohých problémů znáte již 4 volební období, přesto chceme stejně jako před čtyřmi
lety i prostřednictvím NZ informovat o hlavních tématech, která vnímáme jako důležitá
pro následující volební období.
S ohledem na aktuální stav energetické krize i na mezinárodní situaci, které mají dopady
na celou Českou republiku, a tedy i naše město
a region, logicky nemůže být volební program
koncipován pouze tradičně ve smyslu plánů
různých investičních i neinvestičních projektů. Právě s ohledem na současný stav vnímáme jako nejdůležitější problematiku
pomoci občanům a aktivní zapojení města
k zvládnutí očekávaných dopadů krize tak,
aby co nejméně zasáhly do života místních
občanů. Stejně jako v období COVIDu Vás nenecháme ve štychu!
Neznamená to, že nemáme připraveny plány na další rozvoj města.
Naopak. Ve volebním programu představíme projekty pro zajištění
infrastruktury pro výstavbu rodinných domů, chodníků, bytových
domů, obnovy vodohospodářského majetku a dalších akcí.
Stejně tak určitě i nadále počítáme s klasickými tématy, včetně těch,
kde město nemůže přímo zajišťovat některé služby, ale může pomoci
tím, že se podílí na zajištění prostoru či dalších věcí. Příkladem podobné aktivity je součinnost ve věci zajištění zdravotní péče a provozu
lékárny. Sami nemůžeme jít léčit, „koupit“ lékaře či „vytvořit“ lékárníka, můžeme pouze (a již jsme to udělali) vytvořit podmínky pro to,
aby někdo, kdo má potřebné vzdělání, měl chuť vybrat si Nové Hrady
jako místo, kde chce žít a pracovat ve svém oboru. Proto jsme se aktivně zapojili do programu Jihočeského kraje na získávání lékařů a sami
nabízíme různé bonusy a motivační výhody!
Život ve městě a osadách je však i o dalších věcech. O podpoře
vzdělávacích institucí, podnikatelů a zaměstnavatelů, o volnočasových
aktivitách či kulturní nabídce. I zde jsme již v minulosti ukázali, jakým
směrem se chceme ubírat a jak pomáhat. I do budoucna máme zájem
udržet rozsah a pestrost nabídky nejen vlastních akcí, ale chceme i podporovat spolky, organizace i podnikatele při jejich vlastních aktivitách.
Rozpracovanější verzi našeho programu s dalšími konkrétními
kroky Vám osobně představíme v září. Budeme se též těšit na osobní setkání a Vaše další podněty, které průběžně diskutujeme a zapracováváme.

Řešení energetické krize
P Budeme hledat úspory tak, abychom pro lidi nemuseli navyšovat poplatky či vodné a stočné.
P Neplánujeme navýšení daně z nemovitosti.
P Zajistíme prodej palivového dřeva z městských lesů pro občany města za výhodné ceny!
P Pro objekty ve vlastnictví města budeme hledat alternativní zdroje
energií (tělocvična, hotel, dům s pečovatelskou službou, školní budovy, městský úřad ad.)

Zajištění lékařské péče v Nových Hradech
P Přes současný trend nedostatku lékařů budeme i nadále usilovat o zachování péče v rozsahu, na který jsou naši občané zvyklí!

Jak?
P Jednáním se zdravotními pojišťovnami, ministerstvem i krajským
úřadem.
P Podporou příchodu lékařů do NH – máme zkolaudované prostory
pro ordinace, jsme připraveni podílet se na vybavení ordinací, platbách za provoz (energie), nabízíme lékařům (i lékárníkům) bydlení
či stavební pozemek a další bonusy!
P Spolupráce na zajištění lékařů s Jihočeským krajem a okolními obcemi nese ovoce – díky podpoře Jihočeského kraje a zapojení obcí již
začínají na jih Čech přicházet první lékaři z jiných krajů!
P V návaznosti na ordinační doby lékařů zajistíme dostupnost léků pro
občany (lékárna).

Podpora bydlení:
P Máme připraveny stavební pozemky v N. Hradech a Byňově – jsme
připraveni zajistit jejich zasíťování. Prodej pozemků na základě jasně
stanovených podmínek v otevřeném a transparentním řízení již na
jaře 2023!
P Budeme i nadále pokračovat v opravách bytů a bytových domů v majetku města.
P Nebudeme zvyšovat nájemné v obecních bytech.
P Chceme zvyšovat počet městských bytů formou rekonstrukce domů
v majetku města.

Podpora rodin – město přátelské občanům
P Podpora rodin s dětmi - navýšení podpory nových novohradských
občánků - ve spolupráci s Jihočeským krajem.
P Pořádání prorodinných akcí pro všechny generace.
P Městský minibus pro občany! Na základě zkušenosti s „lékobusíkem“ nabídneme občanům dostupnost služeb, které nebudou krátkodobě či dlouhodobě v našem městě (např. lékaři a léky, rehabilitace,
sociální služby, případně dle dalších potřeb).
P Podpora začleňování seniorů, spolupráce se Seniorklubem N. Hrady
a poskytovateli sociálních služeb.

Bezpečnost
P Finanční a materiální podpora sborů dobrovolných hasičů a výjezdových jednotek – vybavení, technika.
pokračování na str. 12
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(pokračování ze str. 11)

P Udržet celistvost honitby a její pronájem pro místní myslivecký spolek (kontinuita péče od roku 1962).

P Kamerový systém na problematických místech – nástroj prevence i
pomoci při šetření Policie ČR.
P Zvyšovat bezpečnost chodců: budování chodníků (např. od Českého
domu k ulici Na Vyhlídce, od střediska ke Klondajku, Jakule, Byňov)
a opravy místních komunikací (Zahradní čtvrť II. etapa ad.).

Osady:

Školství, vzdělávaní a kultura

Životní prostředí

P Materiální a finanční podpora MŠ, ZŠ a dalších vzdělávacích institucí.
P Zachovat bezplatnou školku a školní družinu pro občany města!
P Podpora ceny obědů ve školce a škole – město hradí energie, rodiče
pouze cenu potravin!
P Zapojovat MŠ a ZŠ do místních i přeshraničních projektů města.
P Pomoci se zajištěním financí pro obnovu a větší využití školní zahrady.
P Organizovat přednášky a vzdělávací programy v rámci knihovny,
muzea, galerie a komunitního centra.
P Udržet pestrost nabídky kulturních akcí pro všechny věkové kategorie (i za pomoci dotačních zdrojů a sponzorů). Zapojovat i nadále občany do výběru interpretů.
P Podpora tradičních akcí: masopust, čertovský rej, letní divadelní představení pro děti, letní koncerty na náměstí, Novohradská číše ad.).
P Rozšiřování knihovního fondu.

Podpora podnikání
P Nezvýšíme nájemné u nebytových prostor – nenecháme inflaci
promítnout do nájemného, ponecháme výhodné ceny nájemného
v městských nebytových prostorech.
P Budeme podporovat zdravý rozvoj cestovního ruchu k udržení pracovních míst a služeb.
P Budeme se snažit o pozitivní přístup k místním zemědělcům při pronajímání (propachtování) pozemků.
P Budeme pokračovat v zadávání menších zakázek pro místní firmy a
živnostníky.
P Budeme informovat místní podnikatele o možnosti zapojení se do
otevřených výběrových řízení a informovat větší firmy o možnosti využívání místních živnostníků a firem jako subdodavatelů u velkých akcí.

Podpora spolků a místních organizací
P Zachování a rozvoj městského dotačního programu pro podporu činnosti spolků a organizací.
P Podpora pořádání tradičních akcí spolků (masopust, rybářské závody, dětský den v Byňově a další akce v osadách ad.).
P Navýšení finanční podpory spolků a sportovních organizací, které
pracují s mládeží.
P Podpora provozu sportovní haly (nenavyšovat cenu sportovní haly
pro sportování dětí a mládeže).

P Podpora tradičních akcí a spolkového života v osadách.
P Realizace investičních akcí dle návrhů osadních výborů.
P Zajištění zázemí pro pořádání akcí či setkání v osadách.
P Udržení či zlepšení dopravní dostupnosti a služeb.
P Péče o zámecký park a Terčino údolí.
P Péče o městské rybníky a lesy.
P Péče o památné stromy a aleje.
P Nová výsadba!
P Rozšiřování míst s kontejnery pro tříděný odpad.

Služby pro občany a péče o město a osady
a) Městský úřad – profesionální přístup, přátelské prostředí, podpora
udržení stavebního úřadu v NH, zajištění informování občanů (osobní kontakt, úřední deska, internet, facebook, hlášení, mailové zprávy,
městský kalendář ad.), informování a podpora při zpracování dotačních titulů pro občany i spolky
b)TSM – výběr nového ředitele či nové ředitelky na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení, nákup nového nákladního
víceúčelového automobilu a další techniky pro zajištění celoroční
péče o město a osady, zachování kontejnerových dnů a další služby.
c) Vodohospodářský majetek
Připojení nového vrtu – zajištění soběstačnosti města v zásobování vodou!
Opravy na základě připravených projektových dokumentací (Zahradní čtvrť, ul. 5. května ad.) + opravy na základě plánu obnovy vodohospodářského majetku.
Nová výstavba vodovodu a kanalizace (Údolí, Klondajk, Jižní město
II + Pod vodojemem – stavební pozemky).
d)Sběrný dvůr + kompostárna – navýšení otevírací doby, zlepšení
obslužnosti k vysýpání některých komodit.

A jak toho všeho chceme dosáhnout?
Především chceme udržet zdravé finance města dobrým hospodařením.
Budeme hledat i nadále dotační zdroje k investičním i jiným akcím –
krajské, státní, evropské zdroje! Za minulé volební období jsme zajistili
na dotacích téměř 60 miliónů korun! Víme tedy, kde je možno žádat a
jak připravit správné žádosti. Dotace však musí zůstat pouze formou
posílení městského rozpočtu k realizaci smysluplných akcí!
Pokud máte chuť i nadále rozvíjet naše město a osady a snažit se
o postupné zlepšování života, podpořte nás v komunálních volbách a
my se budeme i nadále společně snažit o naplnění společných plánů!
Děkujeme za Vaši důvěru a těšíme se na další spolupráci v letech
2022–2026
Sdružení nezávislých kandidátů Občané pro zdravé město

VOLEBNÍ PROGRAM
kandidátky Sdružení kandidátů Občanské demokratické strany,
kandidátů Křesťanskodemokratické strany – Československé strany lidové
a nezávislých kandidátů
Investice podporující rozvoj
P za důležité považujeme mít trvale kvalitní dodávky pitné vody a kvalitní čištění odpadních vod
P budeme usilovat o rekonstrukci přivaděče pitné vody z Jedlice
P postupně zajistíme výměnu vodovodní a kanalizační sítě, aby nedocházelo k neustálým haváriím
P zajistíme vybudování chodníků a řádného veřejného osvětlení na Jakuli
P zajistíme postupnou opravu místních komunikací a chodníků. Bezbariérové nájezdy chodníků necháme opravit tak, aby se na ně dalo
skutečně najet s kočárky a invalidními vozíky
P vybudujeme sportovně-relaxační areál s koupalištěm

P zrekonstruujeme staré kanceláře technických služeb u hřbitova, což
povede k úspoře provozních výdajů technických služeb
P efektivně využijeme areál bývalé roty
P chceme krásné město s reprezentativním náměstím a přilehlými ulicemi – podpoříme opravu fasád domů v blízkosti centra
P budeme se snažit získat dotace a granty z krajských, národních a evropských fondů
P budeme uvážlivě zacházet s rozpočtem města
Chceme, aby naše město bylo investující a úspěšné!
pokračování na str. 13
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Školství a vzdělávání
P vzdělávání dětí je pro nás hlavní prioritou, proto budeme spolupracovat s vedením MŠ, ZŠ a ZUŠ, naslouchat jejich potřebám, abychom
zlepšili kvalitu vzdělávání v našem městě
P chceme kvalitní učitelský sbor, pro pedagogy zajistíme byty, poskytneme motivační příspěvek, budeme se snažit dělat vše, co povede
k rozvoji našich dětí
P s využitím grantových programů budeme modernizovat vybavení
škol, zvýšíme jejich konkurenceschopnost – aby naše děti nejezdily
jinam, ale u nás chtěl školu navštěvovat každý!
P podpoříme sportovní a pohybové aktivity
P podpoříme jazykové a umělecké výuky a výchovy již od mateřské
školy
P formou stipendií podpoříme děti ze sociálně slabých rodin
P budeme trvat na zajištění dobré dopravní obslužnosti pro studenty
středních škol, zajistíme odvoz studentů a pracovníků, jejichž výuka
a práce začíná v Trhových Svinech v 7.00 ráno
P podpoříme vzdělávání rodičů na rodičovské dovolené a vzdělávání
seniorů
P podpoříme aktivity zajišťující udržení a další rozvoj akademických
a univerzitních pracovišť ve městě
Chceme, aby naše město bylo vzdělané!

Kvalitní sociální péče a zdravotnictví
P zajištění dostupnosti zdravotních služeb sice není primárně v rukou
města Nové Hrady (, ale zdravotních pojišťoven, státu a kraje), radnice má však skrze komunikaci a koordinaci s ostatními klíčovými
partnery možnost zajistit dostupné zdravotní služby i péči pro své
občany
P zajistíme lékaře pro děti a dorost, zubaře
P postaráme se o fungující a otevřenou lékárnu
P zajistíme zkvalitnění a zefektivnění služeb pro seniory, podpoříme
kulturní, pracovní a společenské aktivity
P zajistíme, aby sociální pomoc a péče o znevýhodněné a postižené
spoluobčany vycházela z individuálních potřeb
P podpoříme zachování Lékařské služby první pomoci na poliklinice
v Trhových Svinech, podpoříme místa lékařského ošetření
P pro mladé lékaře vytvoříme atraktivní podmínky, které je přivedou do
města
P podpoříme dostupnou hospicovou a paliativní péči pro občany
města
Chceme, aby naše město bylo zdravé!

Lepší životní prostředí a příjemné bydlení, bezpečnost
P zrevidujeme současný územní plán města, ve spolupráci s odborníky
zvážíme jeho komplexní úpravu zejména s ohledem na nedostatek
volných ploch pro bytovou zástavbu
P ochráníme a posílíme genia loci Nových Hradů, neboli charakteristiky a specifika daného území
P považujeme za důležité další zlepšení separace odpadu a rozšíření
počtu separačních míst
P budeme rozšiřovat stavební pozemky pro bydlení a podporovat dostupné bydlení pro všechny sociální vrstvy obyvatel
P vystavíme obecní byty pro mladé formou půdních vestaveb
P budeme usilovat o zapojení městských objektů do projektů úspor
energií (Zelená úsporám) a budeme podporovat zapojení občanů
P budeme usilovat o obnovení obvodního oddělení Policie ČR nebo
zřídíme městskou policii
P do domu s pečovatelskou službou necháme nainstalovat klimatizaci
P zlepšíme kvalitu městské zeleně, budeme ji udržovat a obnovovat,
nejen ořezávat, stříhat a kosit, nechceme betonové, ale rozkvetlé
město a osady
P postaráme se o to, aby naše město bylo čisté
Chceme, aby naše město bylo bezpečné, rozkvetlé a čisté!
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Prosperita, trh práce, zaměstnanost, doprava, služby
P budeme jednat se stávajícími zaměstnavateli o možnostech zaměstnání dalších pracovníků
P zajistíme pevnou a předvídatelnou otevírací dobu pošty
P podpoříme rekvalifikace pracovníků pro oblast služeb
P zasadíme se o dobrou dopravní dostupnost míst, kam dojíždějí naši
občané za prací (T. Sviny, Č. Velenice, Č. Budějovice)
P formou projektů podpoříme jazykovou gramotnost zaměstnanců,
a to zejména ve službách
P budeme usilovat o realizaci bezpečnostních opatření na komunikacích na České Budějovice, obchvaty obcí, narovnání zatáček, odkácení nebezpečných stromů, vybudování nových svodidel atd.

Kultura, sport a volný čas
P kulturní nabídka musí odpovídat zejména a především zájmu a vkusu novohradských občanů, budeme dělat kulturu pro ně a ne kulturu
pro turisty
P podpoříme tradiční akce
P znovu otevřeme kino
P oslovíme mladé lidi, aby si našli cestu ke kultuře a sportu
P podpoříme trenéry a vedoucí kroužků v jejich dobrovolné práci
s dětmi
P podpoříme kvalitní kulturní a sportovní akce organizované a pořádané jinými subjekty
P budeme spolupracovat a podporovat subjekty, které se kultuře, sportu a dalším aktivitám ve městě věnují (komunitní centrum, knihovna,
ZUŠ, spolky a ostatní organizace)
P vytvoříme tematické stezky k procházkám nejen pro rodiny s dětmi a
budeme je řádně udržovat
P vybudujeme bezpečná a účelná dětská hřiště, na nichž budou zábavné prvky pro děti různého věku
P výrazně rozšíříme počet a dostupnost drobné sportovní infrastruktury, při renovaci veřejného prostoru budeme dbát na to, aby byly
v maximálně možné míře umisťovány sportovní prvky (např. pingpongové stoly, basketbalové koše, work-outové prvky atp.) v parcích a všude jinde, kde to jen bude možné
Chceme, aby naše město bylo kulturní, sportovní
a v pohybu!

Pro občany
P chceme tu být pro každého z vás, chceme pomáhat řešit problémy,
rozpory, nedostatky
P budeme bojovat s „vizuálním smogem“ ve městě a připravíme komplexní manuál pro venkovní reklamu po vzoru některých dalších českých a zahraničních měst
P vytvoříme mobilní aplikaci „Město Nové Hrady“, která bude sloužit
jako komunikační platforma mezi městem a jeho obyvateli
P zajistíme spuštění veřejné bezplatné wifi sítě a wifi pointů na většině
území města
P věříme, že dobré město budují jeho občané společně, proto chceme
naslouchat jejich radostem i starostem
P budeme věnovat dostatečnou pozornost osadám, které jsou nedílnou
součástí našeho města
P naším ideálem je spokojený občan
P budeme hrát fér
Chceme, aby naše město bylo pro všechny, inspirující,
komunikující a digitální!
Vážení spoluobčané, Váš hlas v letošních volbách do Zastupitelstva
města Nové Hrady chtějí získat tito kandidáti:
Ing. František Štangl, Ing. Pavel Kříha, Pavel Vochozka,
Mgr. Luboš Procházka Dis., Ing. Jan Pelech, Mgr. Romana Pospíšilová,
MUDr. Jaroslava Albertová, Václav Švarc, Václav Strnad,
Bc. František Štangl, Josef Horalík, Jiří Jann, Jiří Matějka,
Mgr. Marie Procházka Štanglová a Bc. Tereza Kříhová
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Údolské slavnosti
Jako každoročně o prázdninách se uskutečnily 13. srpna tradiční Údolské slavnosti spojené s hasičskou soutěží „Memoriál Údolských
hasičů“. Po celé odpoledne až do pozdních
nočních hodin doprovázely slavnosti hudební
skupiny různých žánrů od lidovek, country až
po rock.
Na programu byly též ukázky zásahů malých
hasičů „SOPTÍCI HAMR“ a CIHELŇÁČCI
RAPŠACH. Soptíci Hamr předvedli ukázku
zdolávání velké vody a jejich rodiče pohádku
„O Červené karkulce“. Cihelňáčci Rapšach
předvedli ukázku zásahu s jejich malou cisternou na hořící dům se záchranou osob. Druhá
jejich ukázka byla na havarovaný osobní automobil s vyproštěním osob.
Soutěže pož. družstev „Memoriál Údolských
hasičů“ se zúčastnila družstva Údolí 1,Údolí 2,
Údolí veteráni (věk. průměr 50 let), družstvo ŽENY Údolí, N. Hrady,
H. Stropnice ŽENY a muži., Spolí 1, Spolí 2, Horusice, Rankov. Soutěž
probíhala ve fantastické atmosféře a za slunného počasí. Některým soutěžícím bylo takové horko, že se schladili v křišťálové vodě Stropničky.
Výsledky soutěže byly pro SDH Údolí výtečné: ŽENY – 1. místo,
Údolí 1 – 1. místo, Údolí 2 – 7. místo, Údolí veteráni – 4. místo.
Tímto SDH Údolí děkuje Městu N. Hrady za pomoc, Tech. službám
N. Hrady za materiální výpomoc, fa Sabé za věnované ceny do požární
soutěže, Jednotě Č. Budějovice za sladkou odměnu, Soptíkům Hamr a
Cihelňáčkům Rapšach za jejich ukázky a ostatním sponzorům, bez jejichž pomoci by bylo nemožné tyto slavnosti uskutečnit. Dále vedení
SDH Údolí děkuje členům sboru za pomoc při přípravě a zdárnému
průběhu oslav.
Za SDH Údolí u N.H. Papoušek S.

září 2022

září 2022
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Workcamp Nové Hrady 2022
Ve spolupráci s MAS Sdružení Růže a společností INEX proběhl v srpnu v našem městě speciální mezinárodní workcamp, kterého se zúčastnilo celkem 15 mladých dobrovolníků z celkem
devíti zemí (Japonsko, Thajsko, Španělsko, Mexiko, Turecko, Francie, Švýcarsko, Polsko, ČR).
Tito mladí lidé za podpory dvou zkušených vedoucích z podobných dobrovolnických táborů
po celý týden pomáhali v Terčině údolí s úklidem klestí, čištěním náhonu a převozem materiálu
k opravě částí náhonu, kde dochází k průsakům vody. Mimo tuto práci v parku se mladí lidé věnovali také poznávání našeho města, navštívili Český Krumlov a natočili i speciální video
o svém pobytu u nás.
Jeden z účastníků campu (Ibrahim z Turecka) se též zapojil do šachového turnaje, který ve
stejném termínu probíhal v hotelu Máj.
V rámci večerních programů se účastníci pobytu vzájemně seznamovali s tradičními pokrmy
svých zemí formou speciálních národních večeří. Při závěrečném večeru poděkoval účastníkům
kempu za jejich práci starosta města V. Hokr a společně s koordinátorkou kempu za MAS
Sdružení Růže paní L. Kolářovou předal všem pamětní medaile.
Vedle účastníků campu velké poděkování za pomoc i práci v terénu zaslouží i pan L. Starý
(ČSOP) a zaměstnanci TSM P. Kalát a V. Kubeš.

„Tužme se!“
„Bratři, sestry“, začínám tímto netradičním sokolským oslovením, neboť celý tento
článek se bude linout právě v duchu Sokola a jeho hesla „ve zdravém
těle zdravý duch“. V rámci aktivizačního programu pro seniory jsme
totiž s našimi babičkami a dědečky u nás v Domě s pečovatelskou
službou začali cvičit a ladit tělo na letní sezónu J. Cvičení probíhá na
židlích, za doprovodu hudby a vede ho Danča, cvičitelka i pečovatelka
v jedné osobě.
Ze začátku byli naši budoucí cvičenci trochu skeptičtí, každá změna
je pro ně sice lákavým zpestřením, ale zároveň trochu i stresem z neznáma. Paní Š. prohlásila, že se půjde sice ze zvědavosti podívat (jen za
dveře!), ale rozhodně nebude cvičit. Na chodbě této svérázné paní zdatně přikyvovaly další naše klientky zvědavé, co nového se bude dít, ale
bojácné, co se od nich bude očekávat. Jedině pan B. účast nadšeně přislíbil a v rámci tréninku a procvičení ztuhlých svalů začal s chodítkem
rázně štrádovat po chodbě. Právem jsme se tedy obávaly, abychom nepřecvičovaly jen pro Sokola pana B. a dalších 10 prázdných židlí. Naštěstí se naše obavy hned po první minutě začátku cvičení rozplynuly,
tance na židlích se aktivně zúčastnilo 12 seniorů. A paní Š? Ta ve svých
92 letech cvičila tak pilně a poctivě, že poté spala prý až do rána, nicméně
druhý den se hned dychtivě ptala, kdy bude další „sokolský slet“.
Minulý týden proběhlo další cvičení, toho se účastnilo 13 seniorů a
ještě teď, při psaní tohoto článku, my v uších zní song Karla Hály „Ona
je krásná jak štěstí a štíhlá jak laň…“, na kterou cvičitelka Danča vymyslela krásnou choreografii. Díky zapůjčení různých Orfových nástrojů od Jílovické školy (které tímto patří velký dík) se mohli účastníci
i aktivně zapojit, rozvinout smysl pro rytmus a hudební cítění jako takové. Při pomalém songu jsme si i párově zatancovali. Při závěrečné písni
Karla Gotta „Být stále mlád“ se téměř všichni (uvažte!) zvedli ze židlí a
v kruhu jsme si ruku v ruce zatancovali. Věřím, že ne jenom nám, pečovatelkám, to přineslo velice pozitivní zážitek plný dojetí a kladných
emocí, ale že hlavně ti, pro které to bylo určeno, odešli nabytí týmovým
duchem sportu a hudby. Odcházeli možná znavení fyzicky, ale díky
zpětné vazbě víme, že to pro ně byl příjemný relax a zpestření, a již se
těší na další společně strávené hodiny.
Cvičení se tedy ujalo a bude nadále probíhat pravidelně každou lichou středu. Občas naše taneční kreace obměníme o trénink paměti
v podobě různých kvízů, přesmyček, hádanek, slovních hříček či základních informací ze světa i naší rodné hroudy. Posilovat se bude tedy
nadále, jen svaly obmění mozek J
Tak se společně přes léto tužme, trénujme svá těla, protože nikdy
není pozdě začít a mějme na paměti, že „mens sana in corpore sano“ neboli „ve zdravém těle zdravý duch“. Tak tedy „lví silou, vzletem sokolím kupředu kráčejme,…J“
NAZDAR!
Kontakt: Ing. Lenka Rodějová – koordinátorka pečovatelské služby
Telefon: 725 342 656 E-mail: lenka.rodejova@ledax.cz
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Sedmý ročník hudebního festivalu

Jihočeské Nové Hrady
Dalším ročníkem hudebního festivalu Jihočeské Nové Hrady 2022
jsme v našem městě i okolí dali prostor pro vážnou muziku a připravili
umělecký zážitek pro příznivce klasiky. Zahajovací koncert se poprvé
uskutečnil v nově opraveném kulturním sále Hotelu Máj, jeden koncert
hostil barokní sál Rezidence a další tři koncerty byly tradičně v okolních kostelích včetně poutního chrámu na Dobré Vodě. Tam byla opět
využita i videoprojekce pro větší zážitek ze hry varhaníka a dalších
účinkujících.
V pěti večerech se představilo několik sólových umělců a soubor
Virtuosi Pragenses. Mimo houslisty Jaroslava Svěceného vystoupila
například i skvělá klarinetistka Anna Paulová (laureátka mezinárodní
soutěže Pražské jaro), barytonista Filip Bandžak či mladá mezzosopranistka Eliška Zajícová a herečka Zdeňka Žádníková Volencová v roli
Anny Giró při komponovaném večeru NA VIVALDIHO!
Hudební festival byl i letos finančně podpořen z Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury v rámci projektu „Hudební
festival Jihočeské Nové Hrady 2022“. Další podpora byla poskytnuta od
sponzorů festivalu. Všem tímto děkujeme. Byly to firmy: EG.D, a.s., Kámen Písek spol. s.r.o., Zámečnictví Zmeškal, Jiho Tech spol. s.r.o., Marius Pederson a.s., Doppler CZ spol. s.r.o., Typodezign, Dobrá Voda.
Poděkování patří i za mediální podporu subjektům: Jihočeská televize
Č. Budějovice, Rozhlas České Budějovice, Českobudějovický deník.
Troufám si napsat, že je skvělé, když v našem městě zní všechny
žánry hudby, té klasické nevyjímaje. Je velmi užitečné a správné v žánrové pestrosti pokračovat a je radostné, když z koncertů odchází spokojení posluchači obohaceni o kvalitní kulturní zážitek.
K. Jarolímková

září 2022

září 2022

Srpnová divadla
nejen pro děti
Měsíc srpen je u nás už několik let propojený s pořádáním divadélek pro děti. Na prázdninových divadelních čtvrtcích „vyrostlo“ hodně
novohradských i „přespolních“ dětí, zaznělo
hodně dialogů a moudrých vyprávění i hodně
smíchu, potlesku. A nejen od dětí, protože některá představení myslí i na dospělce-rodiče a
snaží se, aby si zážitek z divadla užili všichni
společně.
První divadelní přestavení „o zvířátkách“
se uskutečnilo na hradním nádvoří bez zásahu
„vyšší moci“ a navštívilo jej 233 diváků. O týden později bychom takové množství návštěvníků neuspokojili, protože mimo prince Jaromila
přišel i déšť. Nepříznivá předpověď počasí nakonec přilákala pouze 130 návštěvníků, kteří se
„nuceně uvelebili“ do obřadní síně na hradě.
Což zaslouží poděkování kastelánovi, který
nám otevřel „hradní brány“. Na třetí divadlo
jsme se už mohli bezstarostně těšit, neboť
jsme jej naplánovali na Zevlův mlýn pod
„obr-střechu“, a to pro účinkující i diváky.
Princezna ze mlejna přilákala na tři sta diváků různého stáří a spokojenost byla viditelná.
Lepší místo pro toto divadlo bychom sotva
hledali. Poděkování tak patří i panu Loukotkovi a paní Loukotkové za příjemnou spolupráci
a zázemí. Děkujeme též zaměstnancům TSM
za nakládání, vožení a odvážení všech potřebných věcí, které jsou k pořádání venkovních
akcí nezbytné.
K. Jarolímková
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ZUŠ T. Sviny
INFORMUJE

Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny ve spolupráci s Městem Nové Hrady pořádá v Nových Hradech ve dnech 29. 9. –
2. 10. 2022 6. ročník Jihočeského kytarového
festivalu. Aktivita je zaměřena na podporu
společných uměleckých kreativních interpretačních aktivit žáků především jihočeských
základních uměleckých škol ve hře na kytaru a
na uspořádání individuálních mistrovských interpretačních kurzů především pro studenty
středních a vysokých odborných uměleckých
škol. V uvedených dnech budou žáci základních uměleckých škol podle věku a pokročilosti rozděleni do jednotlivých ansámblů a pod
vedením erudovaných tuzemských pedagogů
budou nacvičovat společný program, společný
repertoár, který představí v neděli 2. 10. 2022
od 14 hodin v Českém domě – na závěrečném koncertě účastníků. Festival je pořádán
v česko-rakouské spolupráci, v rámci projektu
SPOLUPRÁCE Nové Hrady – Weitra BEZ
HRANIC, KPF–01-323. S rakouskými partnery
jsme připravili edukačně – koncertní programové pásmo pro 1. 10. 2022 v Heinrichu. Rakouští
lektoři připravují praktický workshop o hře
na kytaru pro žákovské účastníky festivalu –
na neděli 2. 10. 2022 dopoledne v Nových Hradech. I tentokrát nabízí festival bohatý vzdělávací a kulturní doprovodný program. Každý
festivalový den bude uspořádán kytarový koncert špičkové evropské umělecké úrovně, vedle veřejnosti známého hráče na kytaru Štěpána

Kytarový festival (foto z roku 2021)
Raka a jeho syna Jana Matěje přivítáme umělce z Maďarska a Itálie. Vzdělávací přednášky
a praktické workshopy tohoto ročníku festivalu budou věnovány různým interpretačním
technikám hry na kytaru a historickému tématu – nástroji loutně. V sobotu 1. 10. 2022
bude patřit Kulturně-spolkový dům v Nových
Hradech opět kytarovým nástrojářům, kteří
uspořádají pro veřejnost bezplatnou výstavu
nástrojů – kytar ze svých dílen a rádi případně
veřejnosti přiblíží „něco ze své nástrojařské
kuchyně.“ Děkujeme Městu Nové Hrady za finanční i organizační podporu při přípravě festivalu, děkujeme panu Ing. Tomáši Jirsovi,
členovi Senátu Parlamentu České republiky,
za podporu aktivitám festivalu a přijetím čestné záštity nad festivalem. Pro bližší informace
o festivalu navštivte web ZUŠ F. Pišingera,
Trhové Sviny – www.zustsviny.cz, případně
sledujte informace ve vývěsní vitríně školy

z boku obchodního domu na náměstí. Těšíme
se na společné setkání na akcích 6. ročníku Jihočeského kytarového festivalu! (Luboš Procházka, člen organizačního týmu).
Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny informuje, že v týdnu od 5. do 9. 9.
budou probíhat další kola zápisu zájemců
o studium výtvarného a tanečního oboru ke
studiu – pro pracoviště školy v Nových Hradech. Prosíme zájemce, aby svůj zájem o zápis
ke studiu projevili vyplněním evidenčního lístku zájemce o vzdělávání na školním webu –
www.zustsviny.cz. Na základě vyplněného
lístku budou uchazeči pozváni k přijímací
zkoušce. Pro veškeré bližší informace navštivte školní web – www.zustsvny.cz, případně sledujte informace ve vitríně školy – z boku
obchodního domu na náměstí. Děkujeme.
Luboš Procházka, ředitel ZUŠ
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Město Nové Hrady zve na

Pøíhranièní
novohradské

doínky
v neděli 18.9.2022
náměstí v Nových Hradech
10–12 h
13–14.30 h
15–16 h
16.30–18 h

Dechová hudba Babouci
Dechová hudba Podhoranka
Stadtkapelle Weitra
Dechová hudba Mistříňanka

Prezentace regionálních produktů
z regionů Novohradsko-Doudlebsko a Waldviertel,
Minipivovar Zevlův mlýn, gastrosoutěže.
Vyhlášení výsledků fotografické soutěže
měst Nové Hrady a Weitra „MOJE MĚSTO“
Zajištění velkého stanu v případě nepříznivého počasí.
Vstup volný
Info. KIC N. Hrady, tel. 386 362 195, www.kicnovehrady.cz

Aktivita Sousedské slavnosti v česko-rakouském příhraničním regionu je součástí projektu „SPOLUPRÁCE Nové Hrady - Weitra BEZ HRANIC“ v rámci projektu Fond
malých projektů (Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika).

Stadtkapelle

Podhoranka

Mistrinanka

Babouci
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Výstava, která trvala necelý
měsíc, ale přesto stihla zaujmout
Vernisáž výstavy Klidný pohyb se uskutečnila 5. srpna, takže celé
její trvání bylo méně než jeden měsíc. Za tu dobu ji stihlo navštívit víc
jak dvě stě zájemců o výtvarné umění. Při zahájení výstavy ji svými komentáři do-vysvětlili a trochu „rozebrali“ pan Milan Prokeš a paní
Moné Kielé. Oba se zhostili i instalace exponátů a nutno říct, že některé
způsoby zavěšení a umístění obrazů byly nové a celkem inspirativní.
Určitě je škoda, že se nebylo možné setkat i s dalšími mladými
umělci, kteří u nás vystavovali a pro které bylo aktuálně problematické
se z Litvy vypravit až k nám. Výstava Klidný pohyb rozhodně obohatila
(a někdy i „vy-provokovala“) návštěvníky v našich galerijních prostorách, které rovněž „promlouvaly“ a vtahovaly do uměleckého světa.
Prostřednictvím tohoto textu posílám i pozdrav všem mladým tvůrčím
lidem z Litvy, které jsem osobně v rámci výstavy nepoznala, a přeji jim
klidnější čas na práci a bezpečný pohyb po světě.
K. Jarolímková

Výstava

Pokroucený svìt
Novohradská galerie Koželužna bude na
dva měsíce hostit výstavu dalšího „Novohradečáka“, tedy občana Nových Hradů, který
se představí jako fotograf Pokrouceného
světa. Opět tak naplníme jedno z poslání
městské galerie, kterým je dávat příležitost
k prezentaci uměleckých aktivit místním
lidem. Pan Bohuslav Poles se v galerii
představil už v roce 2020 na skupinové výstavě věnované vodě „A vodu, znáte?“.
Nyní to bude jeho samostatná výstava a její název
„Pokroucený svět“ je pro současný svět celkem příhodný a trefný.
Nicméně co svou výstavou chce sdělit a jaká technika focení ho
zaujala zjistíte, až výstavu uvidíte…
Galerie Koželužna vás zve
na zahájení výstavy fotografií

POKROUCENÝ SVĚT
Bohuslava Polese
v neděli 4.9.2022 od 14 hodin

V měsíci srpnu ještě doznívala v přízemí Koželužny výstava fotografií
J. K. Šmída věnovaná Ukrajině. Děkujeme všem za její zhlédnutí a vyjádření empatie k tragickým válečným událostem na Ukrajině

Komentovaná prohlídka při vernisáži
Výstava potrvá do 31.10.2022,
otevřeno bude: středa, pátek–neděle, 10–16 h
Galerie Koželužna, Komenského 398, N. Hrady,
tel.: 602 150 208, FB galerieKozeluzna

září 2022

NOVOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

21

Čas je to, oč nám běží dál i ve Weitře
„Čas je s námi neustále, a přesto často říkáme, že nemáme čas…“, to je jedna z prvních vět v katalogu k výstavě Čas v umění /
Zeit in der Kunst. Výstavy, která v červnu a
červenci oslovila zhruba šest stovek návštěvníků v Koželužně a od poloviny srpna „se odstěhovala“ do Weitry.
Až na tři exponáty, které zůstaly v Novách
Hradech a jsou „domácí upoutávkou“ na výstavu u sousedů, jsme nainstalovali všechny
exponáty česko-rakouské výstavy do tří místností zámecké galerie ve Weitře. Nutno říct, že
i zde „drží výstava dobře pohromadě“, v interiéru jí to sluší a jsem přesvědčena, že návštěvníci budou spokojeni a že při dívání se na
umělecká díla budou o čase určitě přemýšlet.
A třeba i trochu nově.
Vernisáž výstavy se uskutečnila 11. srpna
a byla ve velmi neformální a přátelské atmosféře. Což je vždycky i pro mne osobně
příjemné. Myslím tím to, když formality či
oficiality nemají „navrch“ a převládá spíš obyčejná radost ze setkání lidí s nějakým konkrétním zájmem a dovedností. V tomto případě
tedy se zájmem o výtvarné umění. Zahájení
vernisáže se zúčastnili vystavující umělci, jejich přátelé, lidé z Weitry a rovněž starostové
z Weitry a z našeho města.
Výstava ve Weitře potrvá do konce září a
bude otevřena denně mimo úterý (10–17 hod.).
Pokud se tedy vypravíte na výlet k sousedům,
můžete kousek času strávit v tamní zámecké
galerii.
Přeji všem pěkné pozdní léto a pokud možno
i s povzbuzujícími a posilujícími uměleckými
zážitky.
K. Jarolímková

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).
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Malované dny
u nás a u sousedů
V průběhu výstavy Čas v umění jsme uspořádali i dva „malované
workshopy“, které lektorovali účastníci zmiňované výstavy. Za „českou stranu“ to byla malířka Markéta Mazancová a za „rakouskou stranu“ malíř Herbert Forstner. Workshopů se zúčastnili neprofesionální
malíři a zájemci o výtvarno z česko-rakouského regionu.
V červenci paní Mazancová nabídla vyzkoušet si techniku koláže na
keramické dlaždice. Určitě bylo výhodou mít již nějaké zkušenosti s výtvarnou tvorbou, nicméně pod vedením trpělivé lektorky se všem podařilo vytvořit opravdu pěkná dílka. Na dlaždicích se tak „odvíjely originální
příběhy“ inspirované papírovou předlohou obrazů od Klimta či Muchy.
V srpnu se uskutečnil malířský workshop ve Weitře, kde jsme si vyzkoušeli olejomalbu pod skvělým lektorským vedením pana Herberta
Forstnera. Během dvou dnů si všichni „osahali“ výtvarnou techniku a namalovali obraz s květinovým motivem. Ateliér malíře Forstnera je zároveň
prodejní galerii přímo na náměstí, takže kolemjdoucí se často zastavovali
i u malířských stojanů účastníků workshopu. No a obdivovali… Jeden
„malovaný den“ máme zde ještě naplánovaný, a to 1. října. Pokud máte
někdo chuť si zamalovat, ozvěte se na kontakt galerie K.
Věřím, že všem se malované dny „vyplatily“, neboť něco pěkného
vzniklo a zároveň si každý účastník mohl svou hlavu na chvíli „ponořit“ do něčeho ušlechtilého.
K. Jarolímková

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).
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Kováři připravují stroj
V minulém NZ jsme informovali o další z aktivit česko-rakouského
projektu Čas v umění a setkávání, a to o prezentaci kovářského řemesla
v novohradské kovárně v neděli 21.8. Nejprve tomu ovšem předcházelo
dvoudenní pracovní setkání v dílně na Blatech, kde kovář Dan Černý
s dalšími kováři začal připravovat „stroj času“, který by se na podzim
měl umístit na zeď KSD. Do kování se přidali kováři od nás i ze sousedního Rakouska a na neděli přivezli ukázku části „stroje“ a celkový návrh, který Dan Černý okomentoval. V průběhu celého dne se pak
návštěvníci kovárny podrobněji seznámili s kovařinou a viděli „v přímém přenosu“, co se právě kováři pokoušeli společně vykovat. Byly to
například hodinové ručičky, „dračí čistidlo na boty“, lžíce… A kdo si
chtěl z přihlížejících také bouchnout do rozžhaveného železa, tak mu
v tom kováři vyhověli a trošku „zasvětili“ do černého řemesla.
K. Jarolímková

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).

DOMOV –

Zdena Šáchová

Nasyp mi do dlaní kapičky deště
co lesknou se jak vzácné slzy štěstí.
Já zavolám ti hebký vítr z dálky
co umí hladit jak vzpomínky z dětství.
Naber mi do hrstě zeleň tvých strání
poledním nachem střech omyj mou tvář.
V bělosti domečků přečteš si svá přání
a žlutý pel záhonků obtiskni na polštář.
Krajino moje
čníš strmě nad hladinou.
Domove vlídný v šumavské zemi.
Nad krovy tvými ač dravé vichry vějí
zázemím vlídným zůstáváš i nyní
kdy kroky mé prachem cest
k tobě se navracejí.
Jak pevně vzdoruje tvář tvoje mnoho let
náporům bouří i krutosti zim
tak vzdorné a silné svoje děti rodíš.
Věřím, že takový bude i můj syn.

Má skrytá přání vrátit se
kudy tvůj cit ho vodil.
Ta touha narůstá, pozvolna v duši plá.
Správný muž vrací se do míst
kde se zrodil.
Aby žil v kraji který zná.
Uvij mi přehršli kvítků
z tvých slunných strání
veselou písničku dám ti zas já.
Přiložím přání na bělostnou břízku
které tu schované pod kůrou mám.
V melodii větru provázet tě budu
v paprscích slunce usmívat se s tebou.
Za tmavých nocí zažínat ti lunu
bys nezbloudil.
A snad se rozvzpomenul.

Klášter Božího Milosrdenství
v Nových Hradech
Vás zve na:

Klášterní slavnosti
v neděli 11. září 2022
− 9.00 h Slavnostní průvod s pietou
a mše svatá ke cti Panny Marie
Bolestné
− od 11.00 h Všechny srdečně
zveme na občerstvení v klášteře
zpříjemněné dechovou hudbou
− 11.30 – 13.30 h Sportovní soutěže
pro děti v klášterní zahradě
/jen za pěkného počasí/.
Info na 386 301 322
www.klaster.cz, info@klaster.cz
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Informace
z městské knihovny
§ V naší městské knihovně najdete k vypůjčení nejen spousty zajímavých knih a
časopisů, ale i mnoho stolních her pro
dvojice i celé rodiny, pro děti předškolního i školního věku máme
v nabídce i „mluvící knihy“ s Albi tužkou, které jsou hlavně didaktickou pomůckou pro získávání vědomostí. Pro náročnější čtenáře,
kteří potřebují specifický knihovní fond, poskytujeme meziknihovní výpůjční službu, a je tak možné pro ně objednat z velkých krajských knihoven jimi požadovanou knihu.

§ Ve středu 7. září od 17 hodin pořádáme „Přednášku o bylinkách“
s bylinkářkou Radmilou Malinovskou na téma jak využít bylinky na
podzim. Abychom vyšli vstříc lidem z Domu s pečovatelskou
službou, kteří to mají do knihovny tak trochu daleko, bude přednáška tentokrát u nich v DPS, ale vítáni jsou všichni občané.

§ V první polovině října se můžete přijít podívat na přednášku známého a úspěšného astrofotografa Petra Horálka. Přesný termín ještě
upřesníme.
Těší se na Vás knihovnice D. Císařová

Podzim
Eliška Búdová
Tak je tady měsíc září,
podzim právě začíná.
Děti už jsou zpátky z prázdnin,
svý povinnosti každý zná.
Zážitků mají nespočetně,
plny dojmů ještě jsou.
Sluníčko jim jiskří v očích,
vzpomínky jim zůstanou.
Léto už je v nenávratnu
a tak s chutí do práce,
ať se nám všem dobře daří,
ať nám sládnou koláče:)...

září 2022
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Okénko do knihovny
Zbav nás od zlého / Věra Fojtová
Od konce druhé světové války uplynulo několik let. Počáteční euforie
opadla a zůstala jen tvrdá realita, která nesmlouvavě prověřuje lidské
charaktery. Nejinak je tomu i v malebné, vinicemi obklopené pohraniční jihomoravské vesnici, kam za vidinou lepšího života přišli i bývalý četník Karel Bartoš a sedláci Martin Burian, Vincek a Jarý se
svými rodinami. Jejich naděje se však neplní tak, jak si představovali,
ani víno, které z jejich vinic pochází a v jehož společnosti tráví ve
sklípku nejeden večer, není zprvu tak lahodné, jak by si přáli. Navíc se
objeví škodná.
Jako dech / David Jan Žák
Příběh první lásky a věrného kamarádství jednoho horkého léta v šumavském pohraničí 80. let. Prdelka a Bratr žijí u babičky komunistky
a dědečka skláře. Otec jezdí na montáže a maminka vyměnila rodinu
za život s kariérním funkcionářem. Kluci poznávají Holku a jejího
mladšího brášku – Kuře. Ti pobývají na Samotách u prarodičů, rodiče
se jim totiž nevrátili z dovolené v Jugoslávii. Děti za nimi nesmějí.
Začíná prázdninový příběh plný slunce, vody lipenské přehrady, dobrodružství, nesmělých dotyků, ale i normalizační nehybnosti a zatuchlosti.
Žena.exe / Václav Gruber
Romantický příběh o lásce tří žen a tří mužů. Hlavními hrdinkami
jsou cílevědomá a disciplinovaná Helena, excentrická a impulzivní
Tara a mateřská Dana. Všechny tři pracují jako exekutorky. Vyprávění zavádí čtenáře do světa, v němž je každý člověk zařazen do společnosti podle svých schopností a všechno je využíváno zcela optimálně.
Nejvyšší hodnotou je řád a pořádek a nejvyšší autoritou jsou exekutoři, kteří jej udržují. Ale i zde žijí normální lidé. A tak ne vždy stačí jen
rozum, ale rozhodovat musí i cit a lidské vášně.

Moře vzpomínek / Fiona Valpy
Kendřina babička Ella dožívá v pečovatelském domě a svoji vnučku
překvapí jediným přáním: chce, aby sepsala příběh jejího života. Překvapení však neberou konce: kdo by byl řekl, že ta drobná stará paní
byla tajnou agentkou, která se za války podílela na speciálních operacích britského letectva? Seznámila se přitom se svým budoucím
manželem - Kendřiným dědečkem, ale zároveň vedla celá léta ještě
druhý život. Nikdy nezapomněla na francouzského malíře Christopha
a kulisy jejich lásky: písečné pláže, křišťálově čisté vody, měsíční svit
a naprostou svobodu. Zvítězil u Elly rozum nebo cit? Síla jejích vzpomínek, lásky a nových šancí ovlivní i život vnučky Kendry.
Skoro normální rodina / Mattias Edvardsson
Oblíbený farář Adam, ambiciózní právnička Ulrika a jejich devatenáctiletá dcera Stella žijí ve vilové čtvrti v Lundu na jihu Švédska a jejich život vypadá na první pohled dokonale. Ovšem všechno se
zhroutí, když je Stella obviněná z vraždy podnikatele a ocitne se ve
vazbě. Rodiče jsou zoufalí, ale také rozhodnutí udělat všechno pro to,
aby Stelle pomohli. Otázkou však je, nakolik svou dceru vlastně znají.
A nakolik znají jeden druhého

Nové audioknihy k poslechu:
Prokletí brněnských řeholníků / Vlastimil Vondruška
Přemyslovská epopej. I, Velký král Přemysl I. Otakar /
Vlastimil Vondruška
Smrt ve Vratislavi / Vlastimil Vondruška
Strážce boleslavského mysteria / Vlastimil Vondruška
Tichý jazyk / Vlastimil Vondruška
Zmizení Edwina Lindy / David Jan Žák

Významná výročí – září 2022
Nazaret
středisko Husitské diakonie
Borovany
Prázdniny skončily, doba letních dovolených také, ale vzpomínky má většina z nás ve
formě fotografií uchované.
Je pak krásné, když si díky fotkám můžeme
připomenout, kde všude jsme byli, co a s kým
jsme zažili a alespoň v myšlenkách se tak na
chvíli vrátit a cítit to kouzlo letních dní. V Nazaretu jsme si užili každoroční Letní tábor pro
hendikepované – letos v Chlumu u Třeboně.
Skvělé ubytování přímo u rybníka Hejtman,
takže koupání do sytosti si mohli užívat i lidé
na vozíčku, či jinak hendikepovaní. O výlety
do blízkého i vzdálenějšího okolí také nebyla
nouze - ZOO Na Hrádečku nedaleko od J. Hradce nás nadchla svojí atmosférou, v Třeboňském
zámku jsme se dozvěděli plno informací o rozvoji alchymie za dob Viléma z Rožmberka a císaře Rudolfa II., prošli jsme se po zámeckém
parku i v centru Třeboně, prostě jsme si čas užili
na maximum..?
Z. Dvořáková

¡ 2. 9. 1347 v chrámu svatého Víta korunoval pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic
Karla IV. na českého krále, byla to první česká korunovace českého krále 675
¡ 4. 9. 1847 zemř. František Ladislav Hek (v románu A. Jiráska zvaný F. L. Věk),
český buditel, spisovatel, publicista a skladatel (nar. 11. 4. 1769) 175
¡ 7. 9. 2013 zemř. Ilja Hurník, skladatel a klavírista (nar. 25. 11. 1922) 100
¡ 8. 9. 1882 nar. Alberto Vojtěch Frič, cestovatel, botanik a etnolog
(zemř. 4. 12. 1944) 140
¡ 9. 9. 1912 zemř. Jaroslav Vrchlický, básník (nar. 17. 2. 1853) 110
¡ 10. 9. 1652 nar. Jan Sladký-Kozina, sedlák, jeden z vůdců protifeudálního povstání
Chodů proti W. M. Lamingenovi z Albenreuthu (zemř. 28. 11. 1695) 370
¡ 12. 9. 1822 nar. Jindřich Fügner, spoluzakladatel sokolského hnutí
(zemř. 15. 11. 1865) 200
¡ 14. 9. 1937 zemř. Tomáš Garrique Masaryk, filozof, politik, první prezident
Československa (nar. 7. 3. 1850) 85
¡ 15. 9. 1867 nar. Petr Bezruč (vl. jm. Vladimír Vašek), básník
(zemř. 17. 2. 1958) 155
¡ 17. 9. 1832 nar. Miroslav Tyrš, spoluzakladatel sokolského hnutí
(zemř. 8. 8. 1884) 190
¡ 19. 9. 1922 nar. Emil Zátopek, sportovec, olympijský vítěz na OH v Londýně v r. 1948
a v Helsinkách v r.1952 (zemř. 21. 11. 2000) 100
¡ 19. 9. 1922 nar. Dana Zátopková, atletka, olympijská vítězska v hodu oštěpem
z roku 1952 (zemř. 13. 3. 2020) 100
¡ 20. 9. 1897 zemř. Karel Bendl, hudební skladatel (nar. 16. 4. 1838) 125
¡ 21. 9. 1902 nar. Toyen (vl. jménem Marie Čermínová), malířka a grafička
(zemř. 9. 11. 1980) 120
¡ 23. 9. 1907 nar. František Filipovský, herec (zemř. 26. 10. 1993) 115
¡ 26. 9. 1212 vydána Zlatá bula sicilská – potvrzení a rozšíření české státnosti 810
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
PRO DĚTI V KOMUNITNÍM CENTRU
Tématem jednoho ze srpnových příměstských táborů v Komunitku
byl LES. Letošní léto ukázalo, že lesa a přírody není nikdy dost, a to nejen v dětském světě. Během našeho lesního tábora jsme s dětmi zjistili,
jak moc les k životu potřebujeme. Děti si vyzkoušely, jaké to je stát se
lesním tvorem a tak trochu se tam zabydlet – v lese jsme žili, pili, jedli,
odpočívali, tvořili, hráli si a učili se, ale hlavně jsme tam BYLI SPOLU.
Ačkoli je lesní tábor za námi, věřím, že děti se do lesa budou často
vracet (alespoň v myšlenkách :o). A my z Komunitka jsme si díky lesnímu a turistickému táboru uvědomili, jak je příroda pro děti důležitá a inspirativní, ale také bohužel, jak jí mají některé děti zoufalý nedostatek.
Což se pro nás stává výzvou do příštích let a my se s radostí na tento typ
táborů více zaměříme.

Jaké že bylo téma tábora???

Krásně nám bylo spolu v lese

Při lesním pexesu se děti mnohému naučily a
vůbec si na učení nestěžovaly

Děti se v lese zabydlely, každý si vytvořil svou ma- Zjistili jsme, že v lese je všechno mnohem zálou místnost, na fotce např. byt o velikosti 3+1
bavnější, třeba taková lesní klouzačka
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(pokračování ze str. 26)

Děti vše poctivě zapisovaly do svých vlastnoručně v lese vytvořených deníčků

Všichni jsme byli součástí naší táborové
planety LES

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
V KOMUNITNÍM CENTRU
na školní rok 2022/2023

¢ Keramická dílna Kána:
úterý
středa

17.00–18.30
kurz pro dospělé
14.00–15.00
kurz pro děti
16.00–17.00
kurz pro děti
čtvrtek 14.00–15.00
kurz pro děti
16.00–17.00
kurz pro děti
Budeme také pořádat víkendová setkání
pro dospělé na výpal keramiky v peci na dřevo
při 1350 °C. Zájemce srdečně zveme na první
podzimní výpal 8.10. 2022.
V průběhu září budeme mít již jasno, jaké
budou další pravidelné aktivity v Komunitku
(kroužky, poradny, cvičení, setkávání se atd.)
pro nadcházející sezónu 2022/2023. Připravujeme toho opravdu mnoho a věříme, že uspokojíme všechny malé i velké návštěvníky KC.
Brzy vše upřesníme a zveřejníme na FB stránkách Komunitko Nové Hrady, tak nás sledujte. A samozřejmě se o všem dočtete v dalším
říjnovém Novohradském zpravodaji.
Vy se máte na co těšit a my se zase těšíme
na Vás!
Pro další informace kontaktujte
koordinátorku KC Lucii Sovovou
na emailu kcnovehrady@gmail.com
nebo na FB stránce Komunitko Nové Hrady.
K. Konrádová

Loučíme se z Komunitka, ale zároveň se těšíme, až se potkáme zase někde v lese

Poutní cesty Novohradskem
přednáškové odpoledne
16.9.2022, 16.00–18.30 hod.

Nové Hrady, Kulturně-spolkový dům, Česká ul. 74
Kudy chodila poutní procesí z podhůří Novohradských hor na významné poutní
místo Dobrá Voda (Brünnl)? Co bylo součástí poutní tradice a proč se vydávat
na pouť dnes? Na tyto a další otázky vám odpoví lektoři z Čech i Rakouska
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Adaptační tábor
Válka na Ukrajině ovlivnila život snad
v každé obci Čech. Od začátku nebylo naše
město výjimkou. Od března přicházely do
města uprchlické rodiny. Lidé, kteří museli
opustit vlast, domy a své blízké, aby zachránili život dětem. Brzy bylo ve městě přes
100 uprchlíků z Ukrajiny, včetně cca 60 dětí
ve věku od 1 do 17 let.
V květnu a červnu navštěvovaly tyto děti
mateřskou i základní školu. Ty, které byly
připraveny, chodily do tříd společně s českými dětmi, ostatní děti navštěvovaly adaptační třídu. Byla rozšířena činnost Dětského
klubu pro maminky s malými dětmi a děti
byly skvěle přijaty do všech kroužků, které
ve městě existují.
Během prázdnin fungovaly pro ukrajinské
děti adaptační tábory. Dostaly příležitost učit
se český jazyk zábavným způsobem, poznávat
českou kulturu, prozkoumat socio-kulturní rozdíly obou národností a
společně poznávat naše krásné město. Také dostaly možnost lépe se seznámit mezi sebou a začít budovat lidské vztahy. Podle zpětné vazby
byly jejich nejoblíbenější aktivity – kreslení obrázku k pohádkám Josefa Lady, zhudebňování básní a říkanek, každodenní návštěvy restaurace „u Marušky“ a příprava divadelních dialogů k pohádce Sněhurka a
7 trpaslíků.
Velký obdiv patří učitelům a asistentům, kteří dokázali vytvořit příjemný program pro děti ve věku 6–15 let, které od září nastoupí do místní ZŠ. Věříme, že díky této přípravě pro ně bude přechod do běžných
tříd lehčí.
L.S.

TJ Spartak Trhové Sviny, oddíl rekreačního sportu

SPORTOVNÍ
KROUŽEK
PRO DĚTI (5–11 let)
Všeobecná sportovní příprava „Sportovky“ pro děti pod dohledem kvalifikované trenérky Jany Záhorkové
KDY:
KAŽDÉ ÚTERÝ OD 15.30 hod DO 17.00 hod
KDE:
TĚLOCVIČNA 2. STUPNĚ ZŠ NOVÉ HRADY
S SEBOU: SPORTOVNÍ OBLEČENÍ, OBUV
A DOBROU NÁLADU
Od záři 2022 se kroužek rozběhne již 6. rokem.
Úvodní hodina proběhne v úterý 13.9.2022 v tělocvičně
2. stupně ZÁKLADNÍ ŠKOLY V NOVÝCH HRADECH.
Nabízí: všeobecný rozvoj dětí v oblasti sportovních aktivit zaměřený na obratnost, rychlost, flexibilitu, sílu a vytrvalost

Fotbal
Barcelona – Real Madrid, 91000 diváků na utkání „poháru“ žen!
Anglie – Německo ve finále ME fotbalu žen, účast 87000 diváků. U nás
přijde na „ženy“ pár stovek diváků. Ovšem „muži“ u nás se nemůžou
jen tak „vytahovat“. Na Slávii a Spartu nepřijde ani 20 tisíc na „poháry“. Za poslední léta fotbal u nás netáhne. Zato naši sousedé fotbal milují. Ať je to Německo, Rakousko a také Polsko. Vlastně celý „svět“ má
fotbal rád. Kde se stala u nás chyba? Vždyť u nás je každý 4. sportovec
fotbalista! A základna je 340 tisíc členů. Je to jasné, že se na fotbal u nás
nejvíce nadává! Nejlepším fotbalistou je již několik let „Jaromír Jágr“!
Kdyby hrál Jaromír „kuličky“, byl by to hlavní sport u nás. Naším bardům nevadí ani to, že Pavel Nedvěd, Karel Poborský a třeba Ivo Viktor
a Antonín Panenka jsou dlouho známější sportovci než Jaromír Jágr ve
světě. Ale doma je prostě Jaromír „jednička“ všech dob! (promiňte paní
Zátopková).
Jedno mi však mozek nebere. Hokejisti skončili na ZOH devátí a
řeší to celý národ na všech místech! Fotbalisté jsou v žebříčku FIFA na
31. místě a nikdo o tom neví!
Závěrem… Příznivci sportu by měli vidět, že ve fotbalu je drtivá
konkurence!
Miroslav Hruška
„Proč milujeme fotbal?...protože tam na hřišti jsme všichni stejní“

Náplň: děti si vyzkouší různé sportovní dovednosti dle aktuálního počasí – kolektivní a míčové hry, základy atletické a gymnastické průpravy, vytrvalost bude formou pěších výletů po okolí
(možnost geocachingu dle outdoorové navigace), in-line výuka
na bruslích a další aktivity.
V průběhu roku děti budou plnit olympijský diplom, který po absolvování školního roku získají.
Zopakujeme si projekt Se Sokolem do života.
Členové jsou zahrnuty do hromadného úrazového pojištění TJ
Spartak Trhové Sviny.
Cílem diplomu je u každého dítěte najít jeho přednosti a dle toho
mu doporučit sporty, pro které mají talent. Analýza nemá za úkol
najít jen šikovné sportovce, ale ukázat, že sport je tu pro každého. Výsledky budou zaznamenány do Sazka olympijského víceboje a se společností SportAnalytik bude zdarma vytvořena pohybová analýza.
cena: 500 Kč / pololetí (splatné za 1. pololetí do 29.9.2022
a za 2. pololetí do 23.2.2023, číslo účtu 262643444/0300, vs. 55,
do poznámky jméno a příjmení dítěte.
Kapacita kroužku omezena na 15 dětí!
Více info na: zahorkova.j@gmail.com, 737 915 485
http://www.tjspartakts.cz/rekreacni-sport/
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Word Police and Fire Games 2022 v Rotterdamu v Nizozemí

Bronzové medaile pro Českou republiku z karate
V pátek 22. července 2022 se nesl ve znamení organizačně skvěle
zvládnutého oficiálního zahájení letošních 19. Světových policejních
a hasičských sportovních her (WPFG). Tyto se konaly po nucené
Korona-virové pauze již po devatenácté, tentokrát v nizozemském Rotterdamu. Světového šampionátu se účastnilo téměř deset tisíc závodníků ze sedmdesáti zemí světa, kteří se utkali v šedesáti třech sportech.
Závod v disciplíně karate se konal 27. a 28. července a utkali se
v něm reprezentanti Velké Británie, USA, Španělska, České republiky,
Malajsie, Filipín, Kambodže, Tajwanu, Německa, Finska, Rumunska,
Andory, Belgie, Brazílie, Ekvádoru, Maďarska, Francie, Indie, Iránu,
Itálie, Kazachstánu, Trinidadu a Tobaga, Mongolska, Srbska, Švédska,
Ukrajiny, a silného domácího reprezentačního týmu – Nizozemí. Českou republiku zde reprezentovali dva policisté, a to Martin Hermann,
instruktor služební přípravy Krajského ředitelství policie Jihočeského
kraje, předseda TJ karate Nové Hrady, a Martin Sláma, instruktor
služební přípravy Ochranné služby policie ČR Praha a člen SKP České
Budějovice. Dalším členem týmu byl David Šenkýř, právník Vojenské
policie v Táboře, trenér SKP České Budějovice a člen SDH Chlum
u Třeboně.
Ve středu 27. července se soutěžilo v disciplíně kata – sestavy úderů, kopů a krytů proti imaginárnímu útočníkovi. V této disciplíně se velice přísně hodnotí technické provedení, nasazení a zejména přesnost
předepsaných technik v jednotlivých kata. Bylo zde vidět několik stylů
karate (Shotokan, GojuRyu, WadoRyu a ShitoRyu). K našemu překvapení zde nizozemští pořadatelé nečekaně sloučili kategorie kata muži
+18 let a kata muži +35 let a vytvořili pouze jednu kategorii o dvaceti
dvou členech, tím změnili pravidla Světové federace karate a v disciplíně kata. Bohužel jsme nepostoupili ze základní skupiny. Závod
pokračoval soutěží kata týmů, tzn., že tříčlenná družstva cvičí synchronizovanou sestavu, kde se hodnotí shoda všech členů týmu, přesnost technik a dále se pak hodnotí praktické předvedení technik v kata
tzv. bunkai. Pořadatelé i zde v kata týmech sloučili kategorie a změnili

Český karate kata tým ve složení Martin Hermann, David Šenkýř a Martin
Sláma vybojoval bronzovou medaili na 19. WPFG v nizozemském
Rotterdamu
pravidla s tím, že se o medailové pozice nemusela cvičit bunkai, na kterou jsme dost sázeli. Český policejní tým ve složení Martin Hermann,
Martin Sláma a David Šenkýř na tento rozhodující zápas soustředil
všechny síly, chtěli jsme navázat na naše úspěchy z předchozích let
(WPFG 2007 v Adelaide 3. místo - kata tým, na WPGF 2013 v Belfastu
a EPGF 2014 v Bruselu se nám podařilo zvítězit a na Mistrovství světa
WUKF v Bratislavě v roce 2019 jsme vybojovali bronzovou medaili a
v roce 2021 na Mistrovství světa WUKF v rumunské Kluži, kde se nám
povedla stříbrná medaile). Ve velké konkurenci jsme vybojovali vítězství nad týmem Indonésie za vítězným týmem domácích, druhou Malajsií a získali bronzovou medaili v karate v kata tým muži pro ČR.
Pro české karatisty byly 19. Světové policejní a hasičské sportovní
hry v Rotterdamu vydařené, náš tým vybojoval pro Českou republiku
v karate bronzovou medaili v kata a další bronzovou medaili přidal člen
Hasičského záchranného sboru Jan Koudelka v disciplíně kumite v kateorii muži -70 kg a dále pak nominaci na 20. WPFG 2023 v kanadském
Vinipegu.
Rádi bychom poděkovali za podporu Jihočeskému kraji, který nás
podpořil formou grantu na tuto sportovní akci a všem, kteří nám drželi
pěsti a podporovali nás v našem sportovním úsilí.
Martin Hermann, předseda oddílu karate
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Ceny energií prudce stoupají
Jedním z řešení je instalace

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY
na střechu rodinného domu
Ale od koho? Za kolik? Za jak dlouho? Jaké záruky?
Kalkulace na každý RD dle roční spotřeby
Montáž do 30 dnů | Garance 15 let
75% energetická soběstačnost!
Návratnost investice při dnešních cenách do 5-ti let
Zajištěné financování
columbusenergy.cz
René Janoušek 773 572 169
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