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číslo 10, ročník XXVII

Cena 5 Kč

Sklizeň po novohradsku
Tak trochu jako „sklizeň“ působila kulturně-společenská akce v Hotelu Máj v neděli 18.9. A jak to u podobných „sklizňových“ akcích
bývá, nechyběla muzika, pivo, jídlo a hovory. Kdo navštívil Příhraniční
novohradské dožínky, snad měl tu neděli vydařenou a příjemnou, pro ty
ostatní je z toho dne malá rekapitulace uvnitř zpravodaje. Další „sklizní“ lze možná označit i zářijové komunální volby. Kdo šel volit a zná jejich výsledek, nemusí už číst „tabulkový přehled“ uvnitř NZ. Kdo nevolil
a je přesto zvědavý, otočte na stranu 6. Více k novému po-volebnímu období se pak můžete dozvědět na prvním zasedání nového zastupitelstva
města, které se koná 20.10. v kinosále Českého domu. První dvě „sklizně“ nebyly snad tak špatné, ačkoli vylepšovat se dá vždycky a všechno.
Milí čtenáři, přeji nám všem bezpečný, zdravý a vylepšený říjen.
K. Jarolímková

Fotografie ze zářijové kulturně-společenské akce Příhraniční novohradské dožínky, která se konala v Hotelu Máj #$'

K výstavám v Koželužně se vrátily i doprovodné programy pro žáky z novohradské základky.
Zde vysvětluje B. Poles vznik svých „pokroucených“ fotografií dětem z páté třídy

Pátá letošní výstava v městské galerii Koželužna je věnována „Pokroucenému světu“. Více se dočtete uvnitř NZ anebo přímo na výstavě. Jste
na ni zváni!
Fotografie ze zářijového koncertu dívčího kvarteta Lollipopz z Hotelu Máj
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Foto Petr Hrůša

říjen 2022

Foto Patrik Veselý

FOTOSOUTĚŽ
V rámci akce Příhraniční novohradské dožínky proběhlo vyhlášení výsledků fotosoutěže, která byla zveřejněna prostřednictvím fb stránek
KIC N. Hradech v květnu a během dalších dvou měsíců mohli lidé zasílat své fotografie. V červenci a srpnu byly pak vyvěšeny na fb KICu
a lidé mohli hlasovat přidělením lajků v pěti možných kategoriích.
Z celkem 83 zaslaných fotografií získali největší počet hlasů v kategorii
Město Nové Hrady: historické památky a život ve městě a Příroda a okolí
Weitry Patrik Veselý a v kategorii Příroda a okolí Nových Hradů a v kategorii „Hranice bez hranic“ Petr Hrůša. V kategorii Město Weitra: historické památky a život ve městě zvítězil Christian Bauer. Další vítězná
místa získal Georg Peterka, Gustav Klomser, Zuzana Winzbergerová a
Paulína Jirátová, jejichž fotografie jste si mohli prohlédnout 18.9. v zadní
části sálu Hotelu Máj. Všem děkujeme za účast a doufáme, že se zase
bude brzy konat akce, při níž se sejdou všichni příznivci fotografie.
V. Veberová

Foto Gustav Klomser

Foto Paulína

Foto Patrik Veselý

Foto Petr Hrůša

Foto Patrik Veselý

Jirátová

říjen 2022
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 6. Smlouva o budoucí smlouvě

Zápis ze 130. schůze městské rady
ze dne 17.8.2022
Přítomni: členové rady:
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
Omluveni:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Bylo projednáno:
 1. Kontrola usnesení ze 129. jednání









rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 129. jednání rady města.
2. Žádost o prodej pozemku – Klůc
(po zveřejnění)
Rada města souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 438 v k. ú. Obora u Vyšného
(nově dle GP pozemek parc. č KN 438/2,
2
k. ú. Obora u Vyšného o výměře 172 m )
p. Ing. M. Klůcovi, České Budějovice za
2
částku 200Kč/m (+ náklady spojené s pořízením GP) a postupuje návrh ke schválení
zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 438 v k. ú. Obora u Vyšného
(nově dle GP pozemek parc. č KN 438/2,
2
k. ú. Obora u Vyšného o výměře 172 m )
rada projednala žádost Ing. M. Klůce, bytem
České Budějovice o koupi tohoto pozemku.)
3. Žádost o prodej pozemku
– Tuscherovi (po zveřejnění)
Rada města souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. KN 325/25 v k. ú. Nové Hrady
2
o celkové výměře 959 m manželům O. a M.
Tuscherových, bytem Nové Hrady za část2
ku 200Kč/m a postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru prodeje pozemku
parc. č. KN 325/25 v k. ú. Nové Hrady o cel2
kové výměře 959 m rada projednala žádost
O. a M. Tuscherových, bytem Nové Hrady
o koupi tohoto pozemku.)
4. Prodej pozemku – H. H. Princová
(po zveřejnění)
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
2
parc. č. KN 1165 o výměře 5750 m a poze2
mku parc. č. 1497 o výměře 421 m , k.ú.
Údolí u Nových Hradů paní H. H. Princové
2
za částku 400Kč/m a postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.
2
č. KN 1165 o výměře 5750 m a pozemku
2
parc. č. 1497 o výměře 421 m , k.ú. Údolí u
Nových Hradů rada projednala žádost paní H.
H. Princové o koupi tohoto pozemku.)
5. Žádost o prodej pozemku – Vejsadovi
Rada města bere na vědomí žádost o odprodej části pozemku parc. č. 628 o výměře cca
2
400 m v k. ú. Byňov a pověřuje Osadního
výboru Byňov, Jakule, Štiptoň dalším projednáním.
(Rada obdržela od manželů. P. a M. Vejsadových žádost o odkoupení části pozemku parc.
2
č. 628 o výměře cca 400 m v k. ú. Byňov.)













k bezúplatnému převodu – I. Volfová
Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě k bezúplatnému převodu s I.
Volfovou, bytem Nové Hrady pro převod
technické infrastruktury v rámci akce "Nové
Hrady - ZTV prodloužení vodovodu".
Rada postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od paní I. Volfové, Nové
Hrady návrh Smlouvy o budoucí smlouvě
k bezúplatnému převodu. Návrh smlouvy
řeší převod technické infrastruktury (prodloužení hlavního vodovodního řadu v délce
48 m, V-PE90) v rámci akce "Nové Hrady ZTV prodloužení vodovodu". Pořizovací
hodnota díla činila 150 000,-Kč.)
7. Rozpočtové opatření č. 9/2022
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 9/2022.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opatření č. 9/2022.)
8. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající stavební řízení.
(Rada byla starostou informována o probíhajícím stavebním řízení a neměla k němu
připomínky.)
9. 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.)
10. ZŠ Nové Hrady – Zahájení školního
roku 2022/2023
Rada města bere na Informaci ředitele ZŠ
Nové Hrady o průběhu a zahájení školního
roku 2022/23.
(Rada obdržela informaci ředitele ZŠ Nové
Hrady o zahájení školního roku 2022/2023,
které bude zahájeno 1. září 2022 v 8.00 hodin.)
11. Změna režimu parkování
– nám. Republiky
Rada města schvaluje podání žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu a užití
zařízení pro provozní informace na silnici
II., III. třídy nebo místní komunikaci na
místní komunikaci ozn. 7c, 41c, 42c v místě
nám. Republiky.
(Rada projednala podání žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na silnici II., III.
třídy nebo místní komunikaci na místní komunikaci ozn. 7c, 41c, 42c v místě nám. Republiky z důvodu změny režimu parkování
na části nám. Republiky (vnitřní a vnější
část náměstí před domy č. p. 9-13.).)
12. Osazení zpomalovacích prahů
– Byňov
Rada města schvaluje podání žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu a užití
zařízení pro provozní informace na silnici
II., III. třídy nebo místní komunikaci na
místní komunikaci ozn. 48c v místě intravilánu obce Byňov.
(Rada projednala podání žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na silnici II., III.
třídy nebo místní komunikaci na místní komunikaci ozn. 48c v místě intravilánu obce
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Byňov z důvodu osazení zpomalovacích prahů a k nim příslušného svislého dopravního
značení z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu v obci Byňov.)
 13. Osazení zpomalovacích prahů Janovka II
Rada města schvaluje podání žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu a užití
zařízení pro provozní informace na silnici
II., III. třídy nebo místní komunikaci v místě osady Janovka (úsek mezi rybníky Horní
Karolinský a Tomáš).
(Rada projednala podání žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na silnici II., III.
třídy nebo místní komunikaci na místní komunikaci v místě osady Janovka (úsek mezi
rybníky Horní Karolinský a Tomáš) z důvodu osazení zpomalovacích prahů a k nim
příslušného svislého dopravního značení
z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu
v osadě Janovka.)
Zápis ze 131. schůze městské rady
ze dne 22.08.2022
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 130. jednání

rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí kontrolu usnesení ze 130. jednání rady
města.
 2. Zápis finanční komise
Rada bere na vědomí zápis z jednání Finanční komise rady města ze dne
22.08.2022.
(Rada obdržela zápis z jednání Finanční komise rady města konané dne 22.08.2022.
Finanční komise na základě provedeného
výběrového řízení doporučila radě města
podepsat smlouvu s firmou K+V Interier
s.r.o., Č. Budějovice ve věci výběrového řízení "Pořízení vybavení pro kulturní a spolkovou činnost" a "Město Nové Hrady - DA
pro SDH Nové Hrady".)
 3. Výběrové řízení/cenový marketing na
akci "Pořízení vybavení pro kulturní a
spolkovou činnost"
Rada města schvaluje dodavatele společnost K+V Interier s.r.o., Č. Budějovice na
akci: Pořízení vybavení pro kulturní a spolkovou činnost a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
(Rada obdržela tabulku pro výběr dodavatele a zápis z jednání Finanční komise rady
města ve věci posouzení a hodnocení zadávacího řízení na akci "Pořízení vybavení
pro kulturní a spolkovou činnost". V rámci
zadávacího řízení byly osloveny společnosti K+V Interier s.r.o., Stima ITTC s.r.o.,
IVEKO interier s.r.o., výzva byla dále zveřejněna na webovém portálu. Nejvýhodnější nabídku podala společnost K+V Interier
s.r.o., Č. Budějovice s nabídkovou cenou
pokračování na str. 4
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pokračování ze str. 3
799.720 Kč bez DPH. Finanční komise doporučuje radě města podepsat smlouvu s touto
firmou.)
 4. Výběrové řízení na akci "Město Nové
Hrady – DA pro SDH Nové Hrady"
Rada města schvaluje dodavatele společnost
TECHSPORT s.r.o., Medlánky na akci: Město Nové Hrady - DA pro SDH Nové Hrady a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(Rada obdržela zápis z jednání Finanční komise rady města ve věci posouzení a hodnocení
zadávacího řízení na akci "Město Nové Hrady
- DA pro SDH Nové Hrady". V rámci zadávacího řízení byly osloveny společnosti CB Auto
a.s., KOBIT-THZ CZ s.r.o., MOTO-TRUCK
CZ s.r.o., PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol.
s r.o., STS Prachatice, a.s., THT Polička, s.r.o.,
výzva byla dále zveřejněna na webovém portálu. Nejvýhodnější nabídku podala společnost
TECHSPORT s.r.o., Medlánky, s nabídkovou
cenou 1.167.919 Kč bez DPH. Finanční komise doporučuje radě města podepsat smlouvu
s touto firmou.)
 5. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo – ERTL
Milan s.r.o.
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě ve věci "Veřejná prostranství ve
městě Nové Hrady a osadách" se společností ERTL Milan s.r.o., Kaplice a pověřuje
starostu jeho podpisem.
(Rada projednala dodatek č.1 ke smlouvě se
společností ERTL Milan s.r.o., Kaplice na
akci: Veřejná prostranství ve městě Nové
Hrady a osadách. Dodatek řeší snížení ceny
díla o 602,55 Kč bez DPH dle soupisu prací
odsouhlasených při realizaci díla.)
 6. Poskytnutí dotace: změna
– Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Rada města bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na projekt Chodník
Vitorazská ulice - II. etapa.
(Rada obdržela od MMR ČR rozhodnutí
o poskytnutí dotace (změna) na projekt
Chodník Vitorazská ulice - II. etapa. Výše
investiční dotace činí max. 1.472.500 Kč.)
 7. Poskytnutí dotace: změna
– Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Rada města bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na projekt Sportovní
areál Nové Hrady - skatepark, pumptrack.
(Rada obdržela od MMR ČR rozhodnutí
o poskytnutí dotace (změna) na projekt
Sportovní areál Nové Hrady - skatepark,
pumptrack. Výše investiční dotace činí
1.912.695 Kč.)

Bylo projednáno:
 1. Kontrola usnesení ze 131. jednání









Zápis ze 132. schůze městské rady
ze dne 7.9.2022
Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Miroslav Vrchota, člen rady
s hlasem poradním:
Ing. Vladimír Schusser
Omluveni:
Ing. Eva Ševčíková, člen rady;
Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta

říjen 2022



rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 131. jednání rady města.
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věc. břemene – "Nové Hrady, K 325/21 kabel NN"
Rada města souhlasí se Smlouvou č.:
CB-001030071752/001-ELSS o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a.s., Brno na akci: Nové Hrady, K 325/21 - kabel NN, za jednorázovou
úhradu ve výši 5.200 Kč bez DPH a postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti Elektrostav
Strakonice s.r.o., Strakonice návrh smlouvy
č.: CB-001030071752/001-ELSS o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu: Nové Hrady, K 325/21 - kabel NN.
Stavbou bude zatížen pozemek parc. č.
325/22 v k. ú. Nové Hrady.)
3. Smlouva o smlouvě budoucí
– "Vyšné, K 2386-kabel NN"
Rada města souhlasí se Smlouvou č.:
CB-001030072407/002-FIRA o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a.s., Brno na akci: Vyšné,
K 2386-kabel NN, za jednorázovou úhradu
ve výši 2.600 Kč bez DPH a postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti FIERA, a.s., J.
Hradec návrh smlouvy č.: CB-001030072407
/002-FIRA o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu: Vyšné, K 2386 kabel NN. Stavbou bude zatížen pozemek
parc. č. 2385 v k. ú. Vyšné.)
4. Smlouva o smlouvě budoucí
– "Údolí, K 1476/3 - kabel NN"
Rada města souhlasí se Smlouvou č.:
CB-001030069801/004-PRO2 o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a.s., Brno na akci: Údolí, K
1476/3 - kabel NN, za jednorázovou úhradu
ve výši 7.800 Kč bez DPH a postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti PRO 22
v.o.s., Č. Budějovice návrh smlouvy č.:
CB-001030069801/004-PRO2 o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu: Údolí, K 1476/3 - kabel NN. Stavbou
bude zatížen pozemek parc. č. 1476/20 v k.
ú. Údolí u Nových Hradů.)
5. Smlouva o smlouvě budoucí – "ZTV
Jižní město – Nové Hrady"
Rada města souhlasí se Smlouvou č.:
ZP-014340000463/001-HRD o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a.s., Brno na akci: ZTV Jižní
město - Nové Hrady, za jednorázovou úhradu ve výši 16.280 Kč bez DPH a postupuje
návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti HRDLIČKA
spol. s.r.o., Plzeň návrh smlouvy č.:
ZP-014340000463/001-HRD o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu: ZTV
Jižní město - Nové Hrady. Stavbou bude zatížen
pozemek parc. č. 836/5 v k. ú. N. Hrady.)
6. Zpětný bezúplatný převod pozemků
– Státní pozemkový úřad
Rada města bere na vědomí Výzvu Státního
pozemkového úřadu, Krajského pozemko-













vého úřadu pro Jihočeský kraj ke zpětnému
bezúplatnému převodu pozemků parc. č.
829/1, 829/112 a 838/1 vše v k. ú. Nové
Hrady a postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada projednala Výzvu Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového
úřadu pro Jihočeský kraj ke zpětnému bezúplatnému převodu pozemků, kdy pozemky
byly bezúplatně převedeny na město Nové
Hrady za účelem bytové výstavby a v současné
době jsou využívány jako plochy pro občanskou vybavenost. Jedná se o pozemky parc. č.
829/1, 829/112 a 838/1 vše v k. ú. N. Hrady.)
7. Ukončení činnosti
– MUDr. Schaffelhofer
Rada města bere na vědomí oznámení
MUDr. Ladislava Schaffelhofera o ukončení činnosti ke dni 21.10.2022 v oboru praktického zubního lékařství.
(Rada obdržela od MUDr. Ladislava Schaffelhofera oznámení o ukončení činnosti ke
dni 21.10.2022 v oboru praktického zubního
lékařství s místem poskytování zdravotních
služeb v Nových Hradech a Horní Stropnici.)
8. Zápis – Sociální komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
sociální komise ze dne 22.08.2022.
Rada města schvaluje zařazení žádosti p. V.
Vochozky, z důvodu plné kapacity, do seznamu uchazečů o byt v DPS Nové Hrady.
Rada města neschvaluje přidělení bytu v DPS
Nové Hrady pro paní I. Kalátovou z důvodu
nesplnění podmínek Zásad pro umisťování
občanů do DPS Nové Hrady.
(Rada obdržela zápis z jednání sociální komise
ze dne 22.08.2022 s doporučením pro radu.)
9. Žádost – osvětlení
Rada města bere žádost pana R. Tomáška
na vědomí na vědomí a pověřuje TSM Nové
Hrady osazením pouličního osvětlení dle
návrhu.
(Rada projednala Žádost pana R. Tomáška,
N. Hrady o umístění veřejného osvětlení
v ulici Vilová - od rybníku Olejový směr
k rotě - TSM.)
10. Připomínka k návrhu ÚP
– Šnokhaus
Rada města bere na vědomí podání připomínky návrhu "Územního plánu Nové Hrady" v lokalitě pod Nakolickým rybníkem, k.
ú. Nakolice a pověřuje starostu města dalším jednáním.
(Starosta seznámil radu s podáním připomínky ve věci úpravy návrhové plochy v lokalitě
pod Nakolickým rybníkem, kdy žadatel
žádá, aby pozemek v jeho vlastnictví byl
opětovně zařazen do návrhové plochy pro
rekreaci.)
11. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající stavební řízení.
(Rada byla starostou informována o probíhajících stavebních řízeních a neměla k nim
připomínky.)
12. 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.)
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POPLATKY

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

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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Město Nové Hrady
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

ředitel/ředitelka

Technických služeb města Nové Hrady
při SŠ vzdělání 10. platová třída / při VŠ vzdělání 11. platová třída, doba neurčitá
(tabulka č. 1, Základní platová tabulka dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
místo výkonu práce: Nové Hrady
předpokládaný nástup: 01.02.2023

Charakteristika pozice:
řízení organizace po stránce ekonomické, finanční a personální, sestavení rozpočtu organizace a kontrola jeho dodržování, kontrola dodržování bezpečnosti práce na pracovištích, hospodárné nakládání s financemi, dohlížení na organizaci práce, nákup investic, správa
nemovitostí - opravy bytů a nebytových prostor, kontrola správy lesů, kontrola správy veřejného osvětlení, kontrola správy veřejné zeleně, kontrola úklidu města.

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
− dosažené vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo
−
−
−
−

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.
bezúhonnost.
řidičský průkaz skupiny „B“.
způsobilost k právním úkonům.
ovládání jednacího jazyka.

Další znalosti, dovednosti a předpoklady:
− dovednost pracovat na PC-MS Office, Windows.
− znalosti technického a ekonomického oboru výhodou.
− praxe v oblastí řízení zaměstnanců.
− praxe v řízení příspěvkové nebo obdobné organizace.
Náležitosti přihlášky:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
datum a podpis, kontakt na uchazeče (telefon, e-mail).

Přílohy přihlášky:
− strukturovaný životopis.
− výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením).
− ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
− souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení.
− koncepce rozvoje TSM a péče o majetek města a osady.
Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete nejpozději
do 10.11.2022 do 12.00 hod. na adresu: Městský úřad Nové Hrady, podatelna,
nám. Republiky čp. 46, 373 33 Nové Hrady.
Podrobnější informace o pracovní pozici podá: Alena Kedrušová, ředitelka TSM Nové Hrady,
telefon: 721 777 039, e-mail: alenak@novehrady.cz.
Ústní pohovory proběhnou dne 21.11.2022, od 9.00 hodin, konkrétní čas pohovoru bude
uchazeči sdělen telefonicky nebo e-mailem.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Datum vyhlášení: 03.10.2022
Mgr. Vladimír Hokr, starosta
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Projekt: Pořízení zásahové
obuvi (II. část) a výcvik
členů SDH Nové Hrady
Město Nové Hrady v roce 2022 realizovalo za podpory Jihočeského kraje projekt
s názvem Pořízení zásahové obuvi (II. část)
a výcvik členů SDH Nové Hrady, který byl
podpořen z dotačního programu Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje (dotace
45 000 Kč na pořízení zásahové obuvi,
dotace 6 171 Kč na výcvik členů).

Vážení,
rádi bychom Vás informovali
o zahájení stavební úpravy shopu
(MOL shop) a rebranding na MOL
na ČS Pap oil Nové Hrady.
Termín: 3.10.2022 až 3.11.2022.
Čerpací stanice bude po dobu
rekonstrukce zcela uzavřena.
Děkujeme za pochopení a omlouváme
se za případné komplikace.
Tým palivových karet

Vážení spoluobčané,
chceme Vám velmi poděkovat za podporu v rámci letošních komunálních voleb. Vaše hlasy vnímáme jako vysvědčení
za naši předchozí práci a zároveň jako
souhlas s realizací volebního programu,
se kterým jsme před vás předstoupili a který s plnou energií chceme naplňovat.
Budeme rádi, když v průběhu nového
volebního období zůstaneme v pravidelném kontaktu prostřednictvím různých setkání, místních šetření či anket. Těšíme se
na společnou aktivitu a věříme, že se nám i
přes složitou ekonomickou situaci v celé
Evropě bude dařit i nadále rozvíjet naše
město i osady a udržet velmi kvalitní život
všech generací našich občanů.
Ještě jednou děkujeme a těšíme se na
další spolupráci v příštích čtyřech letech.
SNK Občané pro zdravé město

NOVOHRADSKÝ ZPRAVODAJ
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II. ročník oslavy svatého Huberta
na Nových Hradech
Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje, dovolujeme si vás tímto srdečně pozvat na
II. ročník akce Den sv. Huberta na Nových
Hradech, který pořádá náš místní ochranářsko
myslivecký spolek Cech sv. Huberta, z.s., dne
29. 10. 2022 a jež si klade za cíl představit široké veřejnosti starou mysliveckou tradici a
mysliveckou kulturu, neboť se bohužel stává,
že myslivecké tradice ustupují do pozadí loveckých zájmů a to my rozhodně dopustit nechceme.
Letošní rok jsme chtěli návštěvníkům opět
rozšířit program a proto jsme své síly spojili
s kastelánem státního hradu Nové Hrady panem Smolíkem a jeho akcí Podzimní lovecké slavnosti Karla Bonaventury Buquoye II.,
neboť se toto spojení přímo nabízelo.

Program tedy odstartuje v 09.30 hodin na
státním hradě, kde budou probíhat uvedené
lovecké slavnosti s vyjímkou Svatohubertské
troubené a zpívané mše, která proběhne v kostele sv. Petra a Pavla a kterou nám odslouží pan
Páter Radoslav Šedivý. Mše začíná v 11.00 hodin a společný průvod návštěvníků hradu, kteří
se ji budou chtít zúčastnit, vyjde cca v 10.45 hodin z hradu. Mše je zdarma a je přístupná
všem, kteří chtějí být přítomni této ceremonii,
kdy proběhne společná motlitba za les, zvěř a
myslivce. Po mši bude program pokračovat na
státním hradě až do 15.00 hodin.
Po ukončení akce na hradě bude od 15.00 hodin
pokračovat oslava sv. Huberta v Kulturně- spolkovém domě, kde jsme si pro vás připravili dobré
občerstvení, živou hudbu pod vedením kapelníka Bc. Josefa Vochosky a v krátkých
blocích povídání o myslivosti, myslivcích,
mysliveckých tradicích a akcích, které náš
spolek organizuje, ať se to týká péče o krajinu
Novohradska nebo osvětových akcí, kterých
se pravidelně účastníme. Kdy bude tato malá
Svatohubertská oslava ukončena? O tom rozhodnou její návštěvníci.
Závěrem mi na tomto místě dovolte poděkovat za ochotu panu kastelánovi Smolíkovi,
panu Páteru Radoslavu Šedivému, členům našeho spolku Cech sv. Huberta a rodinným příslušníkům. Rovněž děkujeme hlavnímu sponzorovi
našeho spolku a této akce společnosti Kámen a
písek Český Krumlov a jejímu generálnímu
řediteli Ing. Otakaru Veselému, který akce
našeho spolku v zastoupení paní Mariie Dvořákové podporuje od samého vzniku našeho
spolku a my mu za tuto podporu moc děkujeme.
Za CSH Martin Brychta, předseda spolku

POZVÁNKA
na ustavující zasedání Zastupitelstva města Nových Hradů,
které se koná ve čtvrtek 20. října 2022 v 18.00 hodin
v kinosále Českého domu v Nových Hradech

UPOZORŇUJEME ŽADATELE O DOTACI
dle Programu pro poskytování dotací
zájmovým organizacím z rozpočtu města Nové Hrady,

že termín pro podání žádosti na rok 2023 je stanoven
od 1. listopadu do 16. prosince 2022
Podrobné informace jsou zveřejněny na internetových stránkách města.
Zároveň upozorňujeme, že vyúčtování dotací za rok 2022
je možné doložit nejpozději do 15.12.2022
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Co se dělo
ve školce…
Po prázdninách jsme se opět všichni sešli
v plné síle v naší školce. Paní učitelky si své
třídy vyzdobily a s nadšením a otevřenou náručí očekávaly nejen nové, ale i stávající děti.
Ti nejmenší jsou opět ve Žluté budově ve třídě
Žabiček a Koťátek. Nové děti přivítaly i paní
učitelky ve třídě Sluníček, předškoláci letos
pokračují ve třídě Broučků.
Adaptace nejmenších dětí je každý rok
velmi náročná nejen pro ně samotné, ale i pro
rodiče. I když se to žádný rok neobejde bez
slziček, děti si brzy najdou nové kamarády,
oblíbí si nové hračky a do školky se začnou
těšit.
V úterý 13. září se ve školce konal Logopedický workshop na téma „Milníky ve vývoji
řeči dítěte“. Workshopem provázela paní logopedka Mgr. et Mgr. Kateřina Kravarová,
kterou znají nejen děti, ale i někteří rodiče.
Paní logopedka totiž dochází do všech tříd
naší školky a hravou formou s dětmi procvičuje nejen hlásky, ale i postavení mluvidel
nebo jemnou motoriku. Zároveň od loňského
školního roku nabízí své služby v Komunitním centru. Její péči využívá velké množství
rodičů s dětmi. A my se i letos těšíme na další
spolupráci v MŠ.
Všem dětem i rodičům přejeme hezký začátek nového školního roku. Máme v plánu
spoustu akcí, projektových dnů, výletů a dalších činností a aktivit.
Doufáme a věříme, že si společně školní
rok užijeme, že si ti nejmenší brzy zvyknou
a předškoláci se připraví na svou novou
roli školáka. Ale to už předbíháme, vždyť
máme teprve všechno dobrodružství před
sebou.
Vaše novohradská školka
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Novohradské příhraniční dožínky
V neděli 18.9. se v Hotelu Máj uskutečnila kulturně-společenská
akce s bohatým programem a příjemnou atmosférou. Původně byl
program plánovaný na náměstí, ale z důvodu špatného počasí byl přesunutý „do Máje“, což se ukázalo jako skvělá volba a zaplněný sál to jenom potvrdil. Od 10 do 18 hodin se postupně vystřídaly 4 kapely –
oblíbení Babouci, místní Podhoranka, městská kapela z Weitry a skvělá
moravská Mistříňanka. Všechny „muziky“ byly vřele přijaty od návštěvníků akce, ať už to byli domácí, přespolní nebo rakouští hosté. Součástí programu bylo i vyhlášení Fotosoutěže, o které se dočtete na 2. str.
NZ, a pro „odvážné“ byly připraveny i jednoduché Gastrosoutěže s odměnou a ukázkou regionálních produktů z Novohradsko-Doudlebska.
Děkujeme všem, kteří se na pořádání akce podíleli, a návštěvníkům
akce děkujeme za to, že přijali pozvání a udělali jednu zářijovou neděli
o něco svátečnější.
Za všechny pořadatel K. Jarolímková

Tato aktivita je součástí projektu SPOLUPRÁCE Nové Hrady - Weitra BEZ HRANIC
(číslo projektu: KPF-01-323) v rámci projektu Fond malých projektů
(Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika).
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Výstava s „pokrouceným světem“
a pozvání na další komentovanou
prohlídku 22.10.2022
Na začátku záři se uskutečnila vernisáž páté výstavy
v Koželužně letošního roku. Po mozaikách Ireny Budweiserové, abstraktní malbě Václava Benedikta, skupinové výstavě o Čase a mladých Litevských malířích
jsou v prostorách galerie k vidění fotografie. Fotografii,
jako výtvarnému či uměleckému prostředku, se věnujeme téměř každý rok prostřednictvím autorské či skupinové výstavy. Tentokrát padla volba na novohradského
občana Bohuslava Polese, který se v Koželužně už jednou objevil v rámci skupinové výstavy o vodě. Tentokrát se ale jedná o samostatnou výstavu, takže jeho
fotografie jsou k vidění ve všech galerijních prostorách. Jeho „pokroucené“ fotografie vznikají díky
používání speciálního fotoaparátu se dvěma čočkami,
čímž dokáže vyfotit věci „kolem sebe dokola“. Součástí vernisáže byla i komentovaná prohlídka s ukázkou techniky focení, čímž Bohuslav Poles každého
skvěle uvedl do problematiky vzniku zajímavých fotografií a efektů.
Na návštěvu této výstavy si rozhodně nechte dostatek času na „koukání“, abyste si
užili ten pocit zkoumání - na co se to vlastně
dívám a kde jsem já divák?... Opravdu to stojí za to. A navíc uvidíte na výstavě i vodopád
z Terčina údolí, který jste v této podobě pravděpodobně ještě nikdy neviděli.
V rámci výstavy byl Bohuslav Poles ochoten udělat i komentované prohlídky pro žáky
naší základky, čehož využili například páťáci
s paní učitelkou M. Rolínkovou. Pokud byste i
Vy chtěli nahlédnout pod „pokličku“ vzniku fotografií více, zveme na říjnovou komentovanou
prohlídku s ukázkou vzniku fotek – v sobotu 22.10.2022 od 11 a 14 hod.
Těšíme se na podzimní setkání u fotografií i u kávy v Koželužně.
Výstava je v říjnu otevřena: st, pá–ne, 10–16 hod.
K. Jarolímková
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Cesty míru
v naší příhraniční oblasti
Výlety a procházky nemusí být vždy jenom o zábavě, ale i o vzpomínání. Takovými cestami jsou i „Cesty míru Waldviertel – jižní
Čechy“. Jeden z mnoha projektů zaměřených na česko-rakouskou
spolupráci se věnuje například uctění památky bývalých židovských
obyvatel deportovaných z Weitry, ale rovněž tématům Železné opony.
V září se u radnice ve Weitře uskutečnila prezentace tohoto projektu
včetně odhalení jednoho z informačních panelů (text je i v češtině) a
večerní přednáška. Na ní se vystřídalo mnoho zajímavých hostů včetně
autorů myšlenky projektu, izraelského konzula a také potomků lidí,
kteří byli z Weitry na začátku 2. sv. války vyhnáni.
Na rakouské straně patří k Cestám míru například CM Ludwig a
Maria Knapp, CM Lidských práv a CM Usmíření. Mezi Cesty míru
byla u nás zařazena i Stezka Pátera Bonfilia či Stezka Humanity
u Chvalkova. S ohledem na současné dění ve světě a válce na Ukrajině,
kterou rozpoutal ruský diktátor, je připomenutí činů a hrůz jiného diktátora minulého století mnohem víc umocněné, než by bylo před rokem. Že se „dávný dějepis“ může opakovat a my vidíme neskutečné
utrpení „v přímém přenosu“ je víc než alarmující. A tento pocit byl při
prezentaci Cest míru velmi přítomný.
K. Jarolímková

ROZPOLOŽENÍ
Zdena Šáchová

16.10.2022
Město Nové Hrady pořádá pro zástupce spolků a pro zájemce
o poznání rakouských sousedních oblastí

zájezd do Weitry a okolí,

při němž bude zajištěn průvodce i tlumočník do češtiny. V plánu je i návštěva
jedinečného kostela v Unserfrau s komentovanou prohlídkou.
Plánovaný odjezd autobusem od Rezidence v 9 hodin, návrat cca po 18 hodině.
Zájemci se mohou hlásit na KIC Nové Hrady: 386 362 195.

Může být závrať štěstím
a chvílí co strne v úžasu
a poznání když náhle zaplaví
jak nápor ticha po divoké bouři?
Čím potom je bolestná touha
v mučivé chvíli osamění
když přemítajíc pochopí
podstatu žízně, jíž prahne
po vůni známé, jediné, jen jí?
A snad je štěstím
zmítané nitro hořkostí a steskem
zvládajíc vlny mučivého žalu
volajíc na pomoc soudnost
rozumné, jediné slůvko útěchy,
ne klamu?
Úzkost je také štěstím,
když bolest duše v náhlé závrati
zaplaví bezútěchou
přehluší soudnost v sirém pohnutí
a nezahřeje něhou?
Za vším tkvíš sebejistě lásko
ty cite nejsilnější přemůžeš i vůli
když duše ztrmácená přijímá tě lačně
pokorně tající tvou vůní.
Proto je štěstím věnem a bohatstvím krovu
kde prvním jsi hostem.
Kde pokorně přijmou tě spolu žena a muž.
Krvavou daní když pochopí tvou cenu
navždy jim zůstaneš již.
Jediné štěstí
bez něhož života není.
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Informace z městské knihovny
¡ Na začátku září se v domě s pečovatelskou službou prostřednictvím
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městské knihovny uskutečnila přednáška o bylinkách se známou
bylinkářkou Radmilou Malinovskou. Letos tedy už podruhé, abychom vyšli vstříc i méně mobilním obyvatelům DPS a ostatním
v této lokalitě, kteří nemohli přijít na červnovou přednášku o bylinkách do knihovny. V zahradě jsme se dozvěděli hodně zajímavého o bylinkách i stromech,
které tam rostou, o dalších léčivých bylinách, o jejich účincích i zpracování a uchovávání paní
Malinovská hovořila v příjemné atmosféře ve společenské místnosti a zároveň zodpověděla na
spoustu dotazů. Určitě si každý z nás z přednášky odnesl nové znalosti a užitečné rady.
D. Císařová, knihovnice

Eliška Búdová
Když je tady měsíc říjen,
zima už je na dosah.
Mlha údolí do svého šátku halí,
a babí léto střídá chlad.
Je to měsíc myslivosti,
hajný mívá práce dosti.
Na zvířátka dohlíží,
ať je zima netíží.
Když přijde sv. Terezie,
zimní okna nasazuje.
A do sv. Lukáše
pak ruce volné měj,
a po sv. Lukáši
si na ně rukavice dej.
A když na sv. Uršulu (21.10.),
silný vítr duje,
tuhá zima se ohlašuje.
Bude-li pak mráz a větry,
měsíc leden a únor bude teplý.

Okénko do knihovny
Prameny Vltavy / Petra Klabouchová
Detektivní příběh ze současnosti se odehrává na pozadí skutečných
historických událostí spojených s přísně tajným koncentračním táborem Prameny Vltavy na Šumavě.
Je hlína k snědku? / Jakuba Katalpa
Vyprávění hlavní hrdinky Niny letmo zachycuje historii její rodiny,
jeho těžiště je však v přítomnosti zalidněné manželem, milenci, milenkou. Je to příběh o hledání cesty k sobě, vyprávěný s nekompromisní otevřeností.
Případ rozvaděných bratrů / Stanislav Češka
Píše se rok 898 a Moravské království musí po smrti krále Svatopluka bojovat o svoji existenci. Ze západu útočí Frankové, z východu
zase Maďaři. Přesto se Mojmírovi II. daří navázat na dědictví velkého královského otce a udržet vládu. Bohužel přichází nečekaný úder
od jeho nejbližšího příbuzného, mladšího bratra Svatopluka. Navíc
je zavražděn Nerad, zástupce Branislava, velitele Mojmírových
stráží. Zdá se, že Nerad musel zemřít, protože zjistil něco velice
závažného.
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.
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Termíny kurzů a aktivit
na říjen 2022 v Komunitním centru
V letošním školním roce jsme se rozhodli realizovat část kroužků a
volnočasových aktivit pro děti v čase sobotního dopoledne nebo odpoledne. Protože naše rukodělné a volnočasové aktivity vyžadují delší čas
a soustředění, v rámci týdenního rytmu se poslední dobou zdálo, že děti
jsou dost unavené a bez kreativní nálady a energie. Také mnoho rodičů
hlásilo, že v týdnu nemají čas kvůli dojíždění, školním povinnostem a
složité rodinné logistice. A tak jsme změnili formu a nechali jsme na
aktivitu delší časový prostor cca 2 hodin.
Každou sobotu mohou děti přijít na aktivitu, která bude mít formu spíše
dílny nebo kurzu. Budeme mít čas i klid vše dokončit, vytvořit si příjemnou atmosféru a těšit se domů na v klidu připravený oběd nebo večeři.
Těšíme se na zpětnou vazbu, jak se vám náš nápad líbí.
O každé připravované víkendové aktivitě budeme informovat na Fb
Komunitko Nové Hrady nebo budou k doptání u koordinátorky Komunitního centra.

¢ 1. října – DŘEVÍČKA

Kroužek určený pro malé a velké kutily/ky. Kroužek se koná v sobotu od 10 do 12 hodin, v altánu v zadní části komunitní zahrady.
Cena je 100 Kč.

¢ 8. a 9. října

VYPALOVÁNÍ KERAMIKY V PECI NA DŘEVO

Srdečně zveme zájemce a příznivce pálení
v peci na dřevo, v zahradě Komunitního centra
se o víkendu 8. - 9. října 2022 bude vypalovat
keramika ve venkovní peci na dřevo. U tohoto
výpalu bude ještě přítomen její stavitel a zkušený keramik, dřevopalič pan Petr Toms. Po
výpalu, až pec vychladne, za tři, čtyři dny,
bude slavnostní otevírání pece, ke kterému srdečně zveme širokou veřejnost. Je to jedinečný zážitek, kdy se pec otevírá a celá dlouhá,
přípravná práce od výroby, točení, opracování, přes glazování, nakládání a celodenní pálení je přímo před Vámi. Část výrobků bude
určena k prodeji a tak si návštěvníci otevírání
pece budou moci vybrat jako první, rovnou na
místě, svůj jedinečný dárek, keramiku ohněm
pálenou na 1350 stupňů.
Přijďte se podívat, jak se celá staletí pálila
keramika ohněm. Vrátíme se zpátky do umění
a dovednosti předchozích generací a budeme
doufat, že jsme vše udělali správně a pec se
nám podaří vypálit.
Od ledna nového roku připravujeme pravidelně jednou za měsíc víkendové tvoření
pro výpaly v této venkovní peci. Účastníkům
kursů se věnují zkušené lektorky a každému
se tak podaří vyrobit jedinečnou, osobitou a
originální věc. Přijďte zkusit radovat se spolu
s námi z krásného tvoření i jedinečného zážitku
z pálení.

¢ 14. října – FOTOKROUŽEK

Kroužek zaměřený nejen na fotografii, ale i
video a obecně na práci s multimédii. První
schůzka se koná od 17 hodin v Komunitním
centru ve vzdělávací místnosti.
Cena kroužku je 150 Kč.
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Termíny kurzů a aktivit
na říjen 2022 v Komunitním
centru
(pokračování ze str. 14)

¢ 15. října

POJĎME SPOLU VEN

Kroužek zaměřený na aktivní pobyt venku
v přírodě. Sraz je ve 14 hod. v altánu v přední
části komunitní zahrady a návrat je naplánován na 16 hod.
Cena pro účastníka výpravy je 100 Kč.

¢ 22. října

VAŘÍME S RADKOU

Kurzy vaření a bezlepkového pečení určené pro velké i malé milovníky jídla a jeho přípravy. Vařit budeme v komunitní kuchyni od
14 do 17 hod.
Cena kurzu je 100 Kč
(+ cena použitých potravin).

¢ 29. října

TVOŘENÍ S LUCKOU

Kroužek pro školní děti se zájmem o výtvarné tvoření, kterým vyhovuje skupinová
práce. Pracovat budeme v sobotu od 9.30 –
11.30 hod. ve vzdělávací místnosti.
Cena kroužku je 100 Kč.

DALŠÍ PRAVIDELNÉ
AKTIVITY V KOMUNITKU
Keramická dílna KÁNA
V pracovním týdnu pokračují v běžném
režimu keramické kroužky pro děti a dospělé.

Podpora psychického zdraví
a odolnosti
Mezi terapeuty všeho druhu se traduje jedno heslo: Na světě jsou jen dva druhy lidí - jedni, kteří si uvědomují, že mají problém a druzí,
kteří si to neuvědomují.
Intenzita života v současném světě je momentálně tak silná, že přiznání si problémů,
které nám to způsobuje, může člověka jenom
vysvobodit. Může ho to dokonce na mnoha úrovních uzdravit a posílit.
Hledat možnosti řešení k aktuálním potřebám lidí je jeden z hlavních smyslů Komunitního centra. Protože se kolem něho hodně věcí
děje, protože se tady potkávají potřeby, možnosti, řešení, propojení
celého spektra životních situací, přicházejí i řešení a lidé, kteří ho nabízejí.
A tak se nám z naléhavé situace pomoci ukrajinským maminkám
vygenerovalo hezké řešení v podobě mladé maminky a psycholožky
Iriny. Pracuje jako podpora pro naší ukrajinskou komunitu, přijala zaměstnání v Národním ústavu duševního zdraví a nám nabízí pravidelná
setkání v Komunitním centru na téma ‘Jak si pomoc v prožívání psychických problému a jak získat psychickou stabilitu’. Její skupinová
práce je příjemnou formou hry, tvoření a sdílení.
Za sebe mohu jen doporučit toto nahlédnutí do možnosti sebepéče a
podpory od ostatních lidí.
Tréninky budou probíhat každý čtvrtek od 16 do 18 hodin v Komunitním centru ve vzdělávací místnosti, provázet nás bude psychoterapeutka Iren Skripnik.
Veškeré aktuální informace a pozvánky na akce v KC můžete sledovat
na Facebookových stránkách komunitko Nové Hrady
(https://www.facebook.com/komunitko.novehrady).
Kontakt na koordinátora KC: Lucie Sovová, tel.: 774 766 676,
email: kcnovehrady@gmail.com
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MISTROVSTVÍ SVĚTA V KARATE (WGKF) 2022
Tomáš Hermann vybojoval bronzovou medaili kumite muži + 84 kg
a podílel se na zisku dvou stříbrných medailí v soutěži týmů
S výpravou státní české reprezentace Goju
Ryu se šampionátu účastnil také jeden z trenérů oddílu TJ Karate Nové Hrady a SKP české
Budějovice Tomáš Hermann. Byl vybrán českou reprezentací stylu karate Goju Ryu na toto
mistrovství za výborné výsledky na Šampionátech: Akademické MČR 2021 (zlatá medaile v disciplíně kumite), Austrian pro Sessoons
2021 a Akademické MČR 2022 (tři zlaté medaile v disciplíně kumite).
V disciplíně kumite (sportovní zápas dvojic) v kategorii muži + 18 let ve váhové kategorii + 84 kg vybojoval Tomáš po složitých
soubojích bronzovou medaili pro naše barvy.
Závod týmů se vždy koná na závěr soutěže,
kdy již všichni členové jednotlivých družstev
prošli několika souboji ve svých váhových kategoriích a únava a mnohdy drobná zranění poznamenávají výkony jednotlivých členů týmu.
O to více však se navzájem členové družstva
podporují. Jedná se o kolektivní výkon pětičlenných týmů, jejichž členové nastupují
jednotlivě postupně proti sobě bez rozdílu
hmotnosti, který tým nasbírá více vítezství,
tak samozřejmě vyhrává. České týmy (tým
muži a smíšený tým 3 muži a dvě ženy), ve
kterých byl Tomáš členem, se oba probojovali
do finále, když překonali týmy Jihoafrické reČeská repezentace karate Goju Ru se radova- publiky a Kazachstánu. Ve finále čekal na naše
la e zisku dvou stříbrných medailí v kumite borce v mužském týmu reprezentační družstvo
týmů na MS v italské Folognii 10.9.2022
Rumunska, bohužel se našim závodníkům
Ve dnech 8. – 11. září 2022 se v italském
Folignu konalo Mistrovství Světa v karate
stylu Goju Ryu pod záštitou Světové federace
karate Goju Ryu. Tohoto šampionátu se účastnilo přes tisíc závodníků z celého světa.

Tomáš Hermann vybojoval bronz na MS v karate v disciplíně kumite muži +84 kg a podílel
se na zisku dvou stříbrných medailí v týmech
v Itálii 10.9.2022
nepodařilo tyto borce překonat a tak získali
stříbrnou medaili pro české barvy.
Ve smíšených družstvech náš tým porazil
družstva Rumunska 3:0 a Dánska 7:4 , do finále nastupovali proti favoritům šampionátu
týmu Portugalska a přes skvělé výkony nakonec podlehli soupeřům. Ovšem další stříbro
pro českou reprezentaci všechny moc potěšilo
a radost členů české výpravy byla veliká.
Tomáš přiváží domů nejen tři cenné kovy
z Mistrovství Světa, ale také neocenitelné zkušenosti, které bude předávat našim členům na
tréninku. Děkuji Tomášovi za vzornou reprezentaci v zahraničí a všem, co mu fandili v jeho
sportovním úsilí. A samozřejmě veliká gratulace celému českému reprezentačnímu týmu.
Martin Hermann,
trenér karate a Sebeobrany AKJ

Úspěch Novohradských karatistů na II. Kole Krajské ligy v karate
Tři zlaté medaile z Krajské soutěže
V neděli 18. září 2022 se konalo v Českých Budějovicích II. kolo
Krajské ligy v karate. Soutěže se účastnilo více jak devadesát závodníků z devíti oddílů a škol z Jihočeského kraje. Náš oddíl z důvodu tréninkové zaneprázdněnosti závodníků před nadcházejícími zkouškami na
stupně technické vyspělosti v karate neměl silné zastoupení, ale zato
oba naši soutěžící kralovali ve svých kategoriích.

Tomáš Balko zvítězil jak v disciplíně kata (souborná cvičení), tak i
v disciplíně sportovního zápasu kumite v kategorii muži. Třetí zlatou
medaili vybojovala pro naše barvy Nikola Morongová, když zvítězila
v disciplíně kata starší žákyně.
Gratuluji oběma závodníkům ke skvělým výsledkům a děkuji trenérům a rodičům za podporu. Martin Hermann, předseda oddílu karate

Tomáš Balko zvítězil v disciplíně kata muži a také v disciplíně kumite muži

Nikola Morongová zvítězila v disciplíně kata v kateorii starší žákyně
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