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Vážení spoluobčané,
na konci září proběhly komunální volby,

které určily nové členky a členy zastupitel-
stva města. Volební výsledky jsou vždy ja-
kýmsi vysvědčením pro vedení města. Na
rozdíl od školy, kde dostáváte známky prů-
běžně a každé pololetí i vysvědčení, v rámci
komunální politiky přichází jasná a průkaz-
ná zpětná vazba až po sečtení výsledků jed-
nou za čtyři roky.

Naše sdružení Občané pro zdravé město
ve volbách přesvědčivě zvítězilo a obhájilo
9 zastupitelských mandátů. Jsme za to samo-
zřejmě velmi rádi a chtěli bychom poděkovat
všem příznivcům a voličům za jejich důvěru.
Jsme velmi rádi, že naše aktivní práce pro ob-
čany města a osad byla takto ohodnocena.
I do budoucna mohu za naše kandidátky a kan-
didáty (nejen za zvolené zastupitelky a zastu-
pitele, ale za celou kandidátku!) slíbit, že
jsme i pro další 4 roky připraveni pracovat
a hledat cesty k naplnění volebního programu
a uskutečnění naší vize fungujícího města.

Mgr. Vladimír Hokr

(pokračování článku uvnitř NZ)

Zvolení zastupitelé našeho města na další 4 roky. Více k tématu uvnitř NZ.                          K.J.

Drakiáda u Žabiček v mateřské škole nám dospělým připomněla, jak
krásný může být i podzim. Další draci u článku z MŠ.                    K.J.

Skvělou „kramářskou práci“ odvedly „sedmač-
ky“ a malířka Petra D. Haisová. Jejich výtvar-
ný výsledek byl k vidění 7.10. na novohradském
náměstí. K.J.

„Pamětní deska“ o rekovné dívce Luise Gollové
prozrazuje, co vlastně ta novohradská dívka
kdysi dokázala… I o tom se dočte v listopado-
vém zpravodaji. $ K.J.

Další ročník kytarového festivalu obohatil
podzimní čas kvalitní muzikou. O festivalu se
dočtete podrobněji uvnitř NZ." K.J.
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FOTOOHLÉDNUTÍ
Napoleonské vojsko na Hradech aneb Za vším hledej ženu… z okna
hledí mladá Luisa, která „přezpívala“ císařské vojsko. A na zámecké
louce to koním a jezdcům opravdu slušelo… více uvnitř NZ

Za vším hledej ženu…
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Zápis ze 133. schůze městské rady ze dne
20.09.2022

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 132. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 132. jednání rady města.

� 2. Jurková – stížnost
Rada města bere na vědomí stížnost paní M.
Jurkové a úřední záznam ve věci vyřešení
nájemních vztahů týkajících se části poze-
mku parc. č. 131/2 (nově se jedná o část po-
zemku parc. č. KN 135, k. ú. Nové Hrady).
(Rada na základě stížnosti paní M. Jurkové ze
dne 29.08.2022 ve věci vyřešení nájemních
vztahů týkajících se části pozemku parc.č.
131/2 (nově se jedná o část pozemku parc.č.
KN 135, k.ú. Nové Hrady) svolala místní šet-
ření, které se uskutečnilo dne 20.09.2022 na
místě (Na Vyhlídce 415) za účasti pozva-
ných zástupců rady města (Mgr. Hokr, Ing.
Bártová, Ing. Ševčíková, Vrchota) a po-
zvané paní M. Jurkové. Na místě bylo kon-
statováno, že dojde k zpřesnění pronajaté
plochy, kterou užívá dle nájemní smlouvy
paní I. Hokrová, dále dojde k odstranění ně-
kterých vysázených dřevin a přesunutí vol-
ně ležících kamenů tak, aby vznikl prostor
pro možné užívání/pronajmutí dalšími oso-
bami.)

� 3. Zápis z jednání sociální komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
sociální komise ze dne 19.09.2022.
Rada města schvaluje na základě doporučení
a zápisu z jednání Sociální komise rady měs-
ta Nové Hrady přidělení bytu č. 32 v domě
DPS Nové Hrady paní B. Hojsákové, Nové
Hrady.
Rada města schvaluje na základě doporuče-
ní a zápisu z jednání Sociální komise rady
města Nové Hrady přidělení bytu č. 3, Ko-
menského 181 paní J. Chuchmové, Benešov
nad Černou a pověřuje Technické služby
města Nových Hradů (p. Duspivová) přípra-
vou nájemní smlouvy.
(Rada obdržela zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 19.09.2022 s doporučením pro
radu.)

� 4. Dodatek č. 2 – Ledax o.p.s.
Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke
Smlouvě se společností Ledax o.p.s., Č. Bu-
dějovice a pověřuje starostu jeho podpisem.
(Rada na základě Dodatku č. 2 se společností
Ledax o.p.s. a zápisu z jednání sociální komi-
se ze dne 19.09.2022 projednala změnu pro-
najaté plochy/nebytových prostor v budově

č.p. 341, Nové Hrady na 69,40 m2 a výši ná-
jemného, která se mění na 27.444 Kč/rok.)

� 5. Uvolněný byt čp. 108 – Hradební ul.
Rada města souhlasí se zveřejněním proná-
jmu nemovité věci formou výběrového říze-
ní II - pozemku parc. č. st. 172, k.ú. Nové
Hrady, jehož součástí je objekt občanské
vybavenosti čp. 108 (byt č. 1, 2+1 o velikos-
ti 64,75 m2). Rada pověřuje tajemníka MěÚ
Nové Hrady zveřejněním na úřední desce
města dle návrhu.
(Rada projednala návrh zveřejnění proná-
jmu nemovité věci formou výběrového říze-
ní II - pozemku parc. č. st. 172, k. ú. Nové
Hrady, jehož součástí je objekt občanské
vybavenosti čp. 108. Jedná se o pronájem
bytu 2+1 o velikosti 64,75 m2. Minimální
nájemné činí 2.991 Kč/měsíc bez záloh na
služby.)

� 6. Pronájem nebyt. prostor – L. Mžika
(po zveřejnění)
Rada města schvaluje pronájem nebytových
prostor v objektu č.p. 43, Nové Hrady dle
návrhu o výměře 26,96 m2 paní L. Mžika
za částku 200,-Kč/m2/rok, na dobu pěti let
s tříměsíční výpovědní lhůtou a pověřuje
Technické služby města Nových Hradů (p.
Duspivová) přípravou nájemní smlouvy.
(Rada po zveřejnění projednala žádosti paní
L. Mžika ve věci pronájmu nebytových
prostor (2 místnosti) v č.p. 43, Nové Hrady.
Účel pronájmu - kancelář.)

� 7. Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce
– Lesy ČR
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o výpůjčce s Lesy České republi-
ky, s. p. a pověřuje starostu jeho podpisem.
(Rada projednala návrh Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o výpůjčce s Lesy České republi-
ky, s. p. ve věci výpůjčky a dočasného
užívání budovy č.p. 423 na pozemku parc.
č. KN st. 847 a budovy č.p. 422 na pozemku
parc. č. KN st. 845, k. ú. Nové Hrady. Jedná
se o dvě bytové jednotky 4+1, které slouží
jako humanitární pomoc od 22.03.2022 do
22.09.2022. Dodatek řeší prodloužení doby
výpůjčky do 31.12.2022.)

Zápis ze 134. schůze městské rady ze dne
29.9.2022

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 133. jednání

rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 133. jednání rady města.

� 2. Dodatek ke smlouvě – Projektový
ateliér AD s.r.o.
Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke
smlouvě "Územní plán města Nové Hrady"

se společností Projektový Ateliér AD s.r.o.,
Č. Budějovice a pověřuje starostu jeho pod-
pisem.
(Rada projednala návrh Dodatku č. 2 ke
smlouvě "Územní plán města Nové Hrady"
se společností Projektový Ateliér AD s.r.o.,
Č. Budějovice. Dodatek řeší úpravu smluv-
ních podmínek/ceny vlivem přípravy podkla-
dů návrhu územního plánu pro opakované
veřejné projednání a navýšení ceny díla
o 90.000 Kč bez DPH dle soupisu prove-
dení jednotlivých fází zpracovávání návr-
hu ÚP.)

� 3. Program pro poskytování dotací
nestátním neziskovým organizacím
z rozpočtu města Nové Hrady
Rada města vyhlašuje Výzvu k podávání
žádostí do Programu pro poskytování do-
tací nestátním neziskovým organizacím
z rozpočtu města Nové Hrady. Žádosti bu-
dou přijímány v termínu od 01.11.2022 do
16.12.2022.
(Rada na základě zastupitelstvem schvá-
leného Programu pro poskytování dotací
nestátním neziskovým organizacím z roz-
počtu města Nové Hrady projednala vyhláše-
ní Výzvy k podávání žádostí do Programu.)

� 4. Dotační program My v tom Jihočechy
nenecháme II
Rada města bere na vědomí dotační prog-
ram My v tom Jihočechy nenecháme II
a postupuje jej k projednání zastupitelstvu
města s doporučením připojit se k dotační-
mu programu.
(Rada projednala program a náležitosti do-
tačního programu My v tom Jihočechy ne-
necháme II, který se týká podpory rodin
s dětmi do 3 let věku, resp. 8 let věku, pokud
pobírají příspěvek na péči a poživatelů dů-
chodů (starobní, invalidní). V tomto dotač-
ním programu jsou partnery pro kraj obce a
města Jihočeského kraje a bude vyžadována
jejich součinnost při předfinancování a spo-
lufinancování vyplácených podpor z roz-
počtu obce.)

� 5. TSM – výběrové řízení
Rada města schvaluje vyhlášení výběro-
vého řízení na vedoucí pracovní místo ře-
ditele/ředitelky Technických služeb města
Nových Hradů s nástupním termínem od
01.02.2023.
(Rada projednala vypsání výběrového říze-
ní na pozici ředitele/ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů s předpokláda-
ných nástupem od 01.02.2023. Přihlášky je
možné podávat nejpozději do 10.11.2022
na podatelnu MěÚ Nové Hrady.)

� 6. Pronájem nemovité věci – Marie
Hrbáčková (po zveřejnění)
Rada města schvaluje pronájem části poze-
mku parc. č. st. 79/1 v k. ú. Nové Hrady o vý-
měře 30 m2 paní Marii Hrbáčkové, Nové
Hrady za částku 200 Kč/m2/rok, na dobu
pěti let s tříměsíční výpovědní lhůtou a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu rada opě-
tovně projednala žádost Marie Hrbáčkové,

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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Nové Hrady o pronájmu části pozemku
parc. č. st. 79/1 v k. ú. Nové Hrady o výměře
cca. 30 m2 a souhlasila s podmínkami pro-
nájmu na období 5 let.)

� 7. Rozpočtové opatření č. 10/2022
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 10/2022.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 10/2022.)

� 8. Úřední záznam – Osadní výbor
Rada města bere na vědomí zápis Osadního
výboru Byňov, Jakule, Štiptoň.
(Rada obdržela úřední záznam od Osadního
výboru Byňov, Jakule, Štiptoň o provede-
ném jednání k žádosti pana Petra Vejsady,
Byňov ve věci prodeje pozemku parc. č. KN
628/12, k.ú. Byňov. Osadní výbor nemá ná-
mitek s prodejem části pozemku parc. č. KN
628/12, k.ú. Byňov.)

� 9. Připomínky k prodeji pozemku parc.
č. 628/12 k.ú. Byňov
Rada města bere na vědomí připomínky
k prodeji pozemku parc. č. KN 628/12, k.ú.
Byňov a postupuje Osadnímu výboru By-
ňov, Jakule, Štiptoň k opětovnému projed-
nání žádost pana Petra Vejsady, Byňov ve
věci prodeje pozemku parc. č. KN 628/12,
k.ú. Byňov.
(Rada obdržela připomínky p. R. Slepičky a
p. K. Tomana k prodeji pozemku parc. č.
KN 628/12, k.ú. Byňov.)

� 10. Žádost – E. Dušková
Rada města souhlasí s uzavřením podná-
jemní smlouvy k nájemní smlouvě s paní
E. Duškovou (ve věci pronájmu zahrádky
č.7 v lokalitě N. Hrady, u sídliště ŽPSV
o výměře 171 m2) pro Věru Turcsekovou,
Nové Hrady dle návrhu.
(Rada projednala žádost paní E. Duškové ve
věci udělení souhlasu k uzavření podnájmu
pronajaté zahrádky (zahrádka č.7 o výměře
171 m2) pro svou dceru Věru Turcsekovou,
Nové Hrady za podmínek, že by podnájem-
ní smlouva byla ve výši 1/2 poloviny roční-
ho nájemného.)

� 11. Osvědčení o evidenci knihovny –
Ministerstvo kultury
Rada města bere na vědomí Osvědčení o evi-
denci knihovny od Ministerstva kultury.
(Rada přijala od Ministerstva kultury Osvěd-
čení o evidenci Městské knihovny v Nových
Hradech, základní knihovny s evidenčním
číslem 4899/2003.)

� 12. Zubař zveřejnění
Rada města bere na vědomí žádost Kraj-
ského úřadu Jihočeského kraje, Odboru
zdravotnictví o uveřejnění vyhlášení vý-
běrového řízení pro obor zubní lékařství
pro území: město Nové Hrady, obec Horní
Stropnice, obec Hranice v rámci ORP T.
Sviny.
(Rada projednala žádost Krajského úřadu
Jihočeského kraje, Odboru zdravotnictví
o uveřejnění vyhlášení výběrového řízení.
Návrh na vyhlášení výběrové řízení podalo
město Nové Hrady pro obor zubní lékařství
pro území: město Nové Hrady, obec Horní
Stropnice, obec Hranice v rámci ORP T. Svi-
ny. Lhůta pro podávání nabídek: 8.11.2022,
Krajský úřad Jihočeského kraje.)

� 13. Byňov – realizace nového kotle a
vodoinstalace
Rada města bere na vědomí informaci o pro-
vedení instalace nového kotle na vytápění a
nové vodoinstalace pro objekt č.p. 110, By-
ňov a souhlasí s proplacením nákladů dle
návrhu.
(Rada byla starostou města informována
o provedení instalace nového kotle na vy-
tápění a nové vodoinstalace pro objekt č.p.
110, Byňov. Náklady na pořízení kotle činily
145991,-Kč bez DPH, nová vodoinstalace v
sociálních zařízeních (včetně zařizovacích
předmětů byly ve výši 52008,-Kč bez DPH.)

� 14. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající správ-
ní řízení.
(Starosta informoval radu o probíhajících
správních řízeních.)

� 15. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajícím stavebním řízení a neměla k němu
připomínky.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

Doprava pro léky N. Hrady – T. Sviny
LISTOPAD 2022
Do doby plnohodnotného otevření lékárny zajišťuje město Nové Hrady i nadále odvoz obča-
nů do T. Svin, kde si mohou nakoupit potřebné léky.
Služba je pro občany bezplatná!

Odjezdy z N. Hradů – parkoviště na autobusovém nádraží
Pondělí: 9.30 hodin (odjezd z T. Svin zpět 10.30 hodin)
Úterý: 14.00 hodin (odjezd z T. Svin zpět 15.00 hodin)
Středa: 9.30 hodin (odjezd z T. Svin zpět 10.30 hodin)
Čtvrtek: 9.30 hodin (odjezd z T. Svin zpět 10.30 hodin)

Pokud by pro občany města nenavazovala doprava do osad v rámci katastru města N. Hrady,
je možné domluvit s řidičem odvoz do jednotlivých osad!
Kontaktní telefon: 386 10 10 10, 603 882 342

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

nejpozdeji do 15.12.2022.

O Z N Á M E N Í
Svoz bilogicky rozložitelného

komunálního odpadu, (BIOODPADU)
v roce 2022

bude ukončen
posledním vývozem  v pátek

dne 25.11.2022

Připravujeme
městský stolní kalendář
na rok 2023

Oslovujeme tímto místní spolky, školy,
instituce, podnikatele a další subjekty ke
spolupráci při tvorbě městského stolního
kalendáře na příští rok. Pokud máte infor-
mace typu „akce a aktivita pro veřejnost“,
zašlete nám ji a my ji rádi do kalendáře za-
řadíme. Dále pokud došlo v průběhu roku ke
změně Vašich kontaktů (telefony, adresy,
atd.), zašlete nám je také.
Informace zasílejte na adresu:
infoc@novehrady.cz nebo
VeronikaV@novehrady.cz,  můžete i
osobně na informačním centru
(přízemí novohradské radnice),
a to do 14.11.2022.

Děkujeme za spolupráci.
Zaměstnanci KIC Nové Hrady
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FOTO Mgr. Jana Školková

Vítání občánků
Ve čtvrtek 22. září 2022 proběhlo v obřadní síni na Městském úřadě

v Nových Hradech vítání novohradských občánků, kteří se narodili
v období leden–červen 2022. Slavnostně bylo celkem přivítáno 10 dětí,
z toho 2 holčičky a 8 chlapců.

Přivítání tradičně zahájilo vystoupení dětí z Mateřské školy Nové
Hrady pod vedením paní učitelky Šárky Dibďákové, DiS. a paní učitel-
ky Bc. Kláry Bandíkové. Po úvodní řeči rodiče následně z rukou pana
starosty Mgr. Vladimíra Hokra obdrželi Rodný list Jihočecha, keramic-
kou sadu se jménem dítěte, dárkový poukaz a květinu. Společně s foto-
grafiemi z vítání pak ještě rodiče obdrží i vzpomínkový grafický list od
města Nové Hrady.

Přejeme dětem i jejich rodičům hodně zdraví, pohody a radosti.
MěÚ Nové Hrady

Vítání občánků je součástí projektu s názvem
Vítání nových občánků ve městě Nové Hrady

v rámci Dotačního programu na podporu
narozených dětí z Jihočeského kraje.

Poplatky za užívání
veřejného prostranství

Městský úřad Nové Hrady upozorňuje právnické a fyzické oso-
by, že vybírá poplatky za zvláštní užívání veřejného prostranství dle
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místních poplatcích v násle-
dujících 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 prostran-

ství. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je
dnem splatnosti nejblíže následující pracovní den.

Sazby jednotlivých poplatků jsou uvedeny v platné obecně zá-
vazné 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 rodin-
ného nebo bytového domu ve vlastnictví právnické a fyzické
osoby (nevztahuje se na provádění výkopových prací)

− za užívání veřejného prostranství u předzahrádek a předsunu-
tého 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 Měst-
ského úřadu Nové Hrady případně na e-mail: vlastak@novehrady.cz.
Uvedené tiskopisy musí být správně, úplně, průkazně a pravdivě vypl-
něny a podepsány.

správce poplatků MěÚ Nové Hrady

Oznamujeme, oznamujeme,
že schůzka novohradské „čertovské základny“

a „andělských bytostí“ se uskuteční
v sobotu 19. listopadu od 18 hodin v Kulturně-spolkovém domě.

Přijďte nebo přileťte všichni, kteří se chcete 5. prosince zapojit do
tradičního „Čertovsko-Mikulášského reje“ v Nových Hradech.

Další podrobnosti řeknou v sobotu 19.11. Čerti a Mikuláš.

Malé andělky se mohou předem hlásit na kontaktu:
K. Jarolímková, tel.: 602 150 208.

Domluvíme podmínky účasti v průvodu a andělské oblečení. K.J.

Děkuji za spolupráci i práci
Děkuji Komisi pro kulturu, cestovní ruch a podnikání města Nové

Hrady za spolupráci v období 2018-2022, která souvisela zejména
s činností KIC Nové Hrady. Děkuji za práci při kulturních či společen-
ských akcích, které vyžadovaly větší pořadatelský tým, děkuji za pod-
nětné rozhovory na pracovních schůzkách a též za dobrou vůli ve
prospěch kulturní nabídky v našem městě. Děkuji tedy Bc. J. Plouharo-
vi, Ing. P. Hambergerovi, Ing. J. Duspivové, J. Škorničkovi, J. Koneč-
né, Mgr. N. Štysové, M. Petráškovi a P. Michaleovi za jejich čtyřletou
aktivní činnost. K. Jarolímková, KIC N. Hrady
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Dotační program
My v tom Jihočechy nenecháme II
Program pro nízkopříjmové skupiny v Jihočeském kraji

Program se týká podpory rodin s dětmi do 3 let věku, resp. 8 let věku, pokud pobírají příspěvek na péči a poživatelů důchodů (sta-
robní, invalidní). V tomto dotačním programu jsou partnery pro kraj obce a města Jihočeského kraje a bude vyžadována jejich sou-
činnost při předfinancování a spolufinancování vyplácených podpor z rozpočtu obce. Město Nové Hrady na svém ustavujícím
zastupitelstvu dne 20.10.2022 schválilo přistoupení k výše jmenovanému dotačnímu programu.

¢ PODPORA RODIN S DĚTMI DO DOVRŠENÍ 3 LET VĚKU A RODIN
S DĚTMI POBÍRAJÍCÍ PŘÍSPĚVEK NA PÉČI DO DOVRŠENÍ 8 LET VĚKU
Podpora je určena pro děti s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje:
− do dovršení věku 3 let (děti narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně) nebo
− pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let (děti narozené od 2. 8. 2014 do 31. 7. 2022 včetně), pokud dítě

nevyužívá pobytové sociální služby.
Žádosti o podporu podávají rodiče nebo zákonní zástupci dětí prostřednictvím obcí či měst Jihočeského kraje (v místě trvalého
bydliště), které podporu rodičům/zákonným zástupcům předfinancují a následně podají žádost o zpětné proplacení dotace
Jihočeskému kraji.

¢ PODPORA PRO POŽIVATELE STAROBNÍHO A INVALIDNÍHO DŮCHODU
Podpora je určena pro osoby s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje, které jsou:
− poživateli starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem v Jihočeském kraji ke dni

1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby.
− Žádosti o podporu podávají poživatelé důchodu, příp. zákonní zástupci prostřednictvím příslušných obcí či měst

Jihočeského kraje.
Zájemci o podporu doloží obci, městu vyplněný formulář „žádost o podporu“ včetně příloh o pobírání příspěvku na bydlení,
příp. s potvrzením o výši pobíraného důchodu k 1. 8. 2022.

¢ PODPORA RODIN S DĚTMI OD 3 LET DO DOVRŠENÍ 19 LET ZAMĚŘENÁ
NA ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE
Podpora je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let (k 1. 8. 2022, tj. děti narozené 2. 8. 2003 - 1. 8. 2019), v případě, že
ke dni podání žádosti nemá žák ukončené středoškolské vzdělání.
Děti, resp. mládež, musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022. Podpora bude poskytnuta na kompenzaci úhrad k za-
chování účasti na školních a mimoškolních aktivitách dětí a mládeže (sportovních, zájmových, aj.), na školní stravování, ubyto-
vání na internátech či ambulantní a terénní sociální služby.

Způsob podání žádostí
Od 8.11. do 9.12.2022 je možné konzultovat a osobně podávat žádosti na Městském úřadě v zasedací místnosti.
A to ve dnech: každé úterý 16:00 – 18:00,

každou středu 9:00 – 11:00 a 16:00 – 18:00,
každý čtvrtek 16:00 – 18:00.

V budově DPS proběhne prezentace programu a vyplnění žádostí dne 10.11.2022 od 9:00 do 12:00 a 22.11.2022 od 9:00 do 12:00.
Žádosti o podporu v rámci programu Podpora rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let zaměřená na školní a mimoškolní aktivity

dětí a mládeže v rámci ZŠ Nové Hrady a MŠ Nové Hrady mohou rodiče nebo zákonní zástupci dětí konzultovat a předkládat na Měst-
ském úřadě v zasedací místnosti ve výše určených termínech. Stanovení výše příspěvku a jeho následného vyplacení bude probíhat
prostřednictvím organizace, která provozuje podporované aktivity (ZŠ Nové Hrady, MŠ Nové Hrady).

Způsob vyplácení
V případě správného doložení žádosti o podporu a všech nezbytných příloh a kladného vyhodnocení žádosti budou příspěvky

vypláceny nejpozději do 31.12.2022.
V případě vyplacení příspěvku na účet žadatele bude částka připsána automaticky na uvedené číslo účtu dle žádosti.
V případě vyplacení příspěvku v hotovosti bude pověřenými pracovníky MěÚ Nové Hrady žadatel individuálně vyzván, aby se

dostavil na MěÚ Nové Hrady – ekonomický odbor.

Bližší informace a formuláře ke stažení na:
https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-pro-deti-ve-veku-do-3-let
https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-pro-pozivatele-duchodu
https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze
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Veřejná
prostranství
V letních měsících jsme realizovali projekt

Veřejná prostranství ve městě N. Hrady a osa-
dách, který se týkal úpravy a doplnění někte-
rých veřejných prostranství ve městě a osadách.

V Nových Hradech jsme díky tomuto pro-
jektu vyměnili lavičky uprostřed náměstí, do-
plnili odpadkové koše a v Komenského ulici
vedle výměny a doplnění laviček a košů, nátě-
ru „paluby“ pomohli i s výměnou úvodního
panelu naučné stezky. Nová pergola, infor-
mační panel, lavičky a socha se pak objevily i
v areálu Komunitního centra.

Největší akcí v N. Hradech však byla úprava
veřejného prostranství u prodejny FLOP. Na-
vázali jsme na rekonstrukci obchodu a společně
vytvořené parkoviště. V rámci aktivit projektu
jsme chtěli celý prostor dotvořit do podoby
nového „náměstíčka“ této části města, které
bude místem setkávání a kde občané i turisté
(návštěvníci města) získají důležité infor-
mace.

V nových informačních skříňkách se tak ob-
čané dozví informace z úřední desky a na zá-
kladě podnětu z průběhu realizace bude jedna
z vývěsek vyčleněna pro smuteční oznámení.

Na opačné straně od obchodu pak došlo
k úpravě a rozšíření místa pro tříděný odpad
(zejména jeho odclonění) a zvětšení plochy
pro posezení a odpočinek. Část prostoru bylo
oživeno dřevěnými sochami od M. Bicana,
které mimo zkrášlení místa mohou sloužit pro
nejmenší občánky jako příjemné zastavení
„z nákupů“ nebo při procházce. Vzniklo zde i
tzv. housenkové hřiště. Cílem nebylo vytvoře-
ní klasického dětského hřiště, ale spíše místa,
kde je možno se chvilku zastavit před či po
nákupu nebo při cestě s tříděným odpadem.

Součástí projektu bylo i doplnění veřejných prostranství v osadách
Nakolice, Vyšné a Byňov. I zde byla vybraná místa doplněna o pose-
zení, ohniště, koše a sochy. V Nakolicích a Byňově se jedná o patrona
hasičů sv. Floriána, ve Vyšném pak prostor na návsi doplnil bájný

kníže Vitorad, který dle pověsti založil Vitorazsko. V Nakolicích
jsme též v rámci projektu doplnili venkovní osvětlení u sálu, vyčistili
okolí pece a pořídili nový dřevník.

Věříme, že vybraná prostranství novými doplňky ještě více ožijí a že
budou i inspirací pro další místa, která na své zkulturnění či jiné úpravy
ještě čekají.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
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Zveřejnění záměru města
Nových Hradů PRONAJMOUT

NEBYTOVÉ PROSTORY
podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Nemovitost Nemovitá věc na pozemku parc. č. st. 470, jehož součástí
je stavba čp. 295 - občanská vybavenost, k.ú. Nové Hrady - část
objektu
Prohlídka objektu pro zájemce se uskuteční dle telefonické
domluvy

Výměra K pronajmutí - restaurační část (s kuchyní, skladovými prostory,
šatnou pro personál), včetně sociálního zázemí, dvora a
stávajícího zařízení a vybavení (viz příloha s půdorysem a
výměrou pronajímaných prostor)

Podmínky nájmu Minimální - maximální doba pronájmu: 5 -15 let od podpisu
nájemní smlouvy. Uchazeč dobu pronájmu specifikuje ve své
nabídce.
Minimální cena pronájmu: 12 500,- Kč/měsíc bez DPH. V ceně
pronájmu nejsou zahrnuty služby a dodávky energií a vody
spojené s užíváním pronajatých prostor.
Účinnost nájemní smlouvy a možnost užívat nemovitost k účelu
nájmu: nejdříve od 01.11.2022

Usnesení rady
města číslo Rada  č. 135  ze dne 10.10.2022

Zveřejněno dne 25.10.2022

Uzávěrka
připomínek
k záměru

a sejmuto dne

Nabídky: poštou nebo osobně na podatelnu MěÚ Nové Hrady,
nejpozději do 25.11.2022 do 12.00 hodin
Náležitosti nabídky:
1. Krycí list s finančními podmínkami pronájmu dle závazného

vzoru (originál)
2. Podnikatelský záměr zpracovaný dle závazné osnovy
3. Výpis ze živnostenského rejstříku prokazující oprávnění k

podnikání v hostinské činnosti (originál nebo ověřená kopie ne
starší 60 dnů)

4. Výpis z trestního rejstříku uchazeče. V případě právnické
osoby i výpisy všech jeho statutárních zástupců (originál nebo
ověřená kopie ne starší 90 dnů)

5. Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči OSSZ, FÚ, příslušné
zdravotní pojišťovně (originál). Vítězný uchazeč předloží před
podpisem nájemní smlouvy originál prohlášení o bezdlužnosti
potvrzené výše uvedenými organizacemi.

Závazné vzory (viz bod 1 a 2) a způsob hodnocení nabídek jsou
ke stažení na www.novehrady.cz
Náležitosti obálky: Na zadní straně bude obálka označena
,,Hotel Máj – Neotvírat"

25.11.2022

Kontakt Mgr. Vladimir Hokr, starosta města, tel.: 777 137 613
e-mail: vladimirh@novehrady.cz

Ing. Vladimír Schusser, tajemník

Znění § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):

„Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou
věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k po-
zemku ve vlastnictví obce obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu
obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své
nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je
právní jednání neplatné. Nemovitá věc se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platnými ke
dni zveřejnění záměru.“

Znění § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

„Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány
územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způ-
sobem umožňujícím dálkový přístup.“

pokračování foto k článku

Veřejná prostranství
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(Pokračování článku starosty města
z titulní strany)

Vážení spoluobčané,
přes zdánlivě jasné vítězství ve volbách se

však neplácáme po ramenou a uvědomujeme
si, že ne vše se nám povedlo, resp., že některé
věci, které třeba i nebyly v naší přímé kompe-
tenci, občanům schází. Mám tím na mysli pře-
devším otázku zdravotní péče, lékárnu nebo
obavy z nárůstu cen energií, včetně naší měst-
ské kotelny.

Přestože ne vždy máme přímé páky na ře-
šení, budeme se nyní ještě více snažit tyto
problematické věci řešit a věříme, že budeme
úspěšní. O jednotlivých jednáních a jejich vý-
sledcích budeme dávat průběžné informace
tak, aby občané měli představu o tom, jak se
vše vyvíjí.

V souvislosti s volbami musím ocenit i re-
lativně nekonfliktní volební kampaň. Až na
některé drobnosti byla kampaň bez osobních
útoků či pomluv. Jednotlivé strany či hnutí
představily své vize, někdo konkrétněji, ně-
kdo obecně bez dalšího vysvětlování. Je jas-
né, že opozice se musela vymezit vůči vedení
města, nicméně občané následně rozhodli,
kterému způsobu představení volebních vizí,
kterému z programů, a především kterým li-
dem více věří.

V uplynulých šestnácti letech jsme vždy
posuzovali nápady podle jejich obsahu, a ne
podle jejich autora. I v novém volebním obdo-
bí jsme tak připraveni diskutovat i návrhy ji-
ných stran a hnutí. Pokud půjde o návrhy,
které budou ku prospěchu občanů a rozvoje
města, jsme připraveni je následně společně i
realizovat.

Jedním z témat, které přesahuje délku jed-
noho volebního období, je i fungování Tech-
nických služeb města. Dlouholetá úspěšná
paní ředitelka Alena Kedrušová odchází do
důchodu a bude třeba vybrat důstojnou ná-
stupkyni či nástupce. Při jednání zástupců
stran a hnutí, které mají v zastupitelstvu své
zástupce, jsme nabídli představitelům opozič-
ních stran (panu Ing. Štanglovi a panu Bc. Vo-
choskovi), aby byli členy výběrové komise.
Jasně jsme tak deklarovali, že výběr ředitelky
či ředitele bude volbou na základě kvality na-
bízené vize rozvoje TSM a péče o město, a ne
podle stranických či kamarádských vazeb.
Stejně tak předpokládáme, že i v otázce řešení
zázemí pro rozvoj TSM budeme jednat napříč
politickým spektrem. Snaha o získání bývalé

roty či způsob fungování v celém areálu budou
jistě důležité a musíme najít shodu, jak postu-
povat.

Díky většině v zastupitelstvu jsme se v rám-
ci našeho uskupení domluvili na složení rady
města a opozičním stranám a hnutím jsme na-
bídli pozice ve vedení kontrolního a finanční-
ho výboru zastupitelstva. Opozice taktéž bude
mít v těchto výborech většinu.

Dle naší interní dohody bych měl pokračo-
vat na pozici starosty, místostarosty by měli
být Jan Kollmann (v návrhu jako uvolněný od
1.12.2022) a Mgr. Michal Jarolímek (jako ne-
uvolněný). Členkami rady města by měly být
Ing. Ladislava Bártová a Ing. Eva Ševčíková.
Po ustavení rady města bychom rádi dořešili
rozdělení úkolů pro jednotlivé členy rady a
zveřejníme i oblasti, které budou mít jednotli-
ví členové v přímé gesci.

Rada města též zřídí na svém prvním jed-
nání komise rady města. Volební strany a
uskupení navrhnou své zástupce a komise bu-
dou moci začít pracovat ihned v listopadu.
Rada města také připraví volby do osadních
výborů, při kterých obyvatelé osad rozhodnou
o složení jednotlivých výborů.

Ihned po prvním jednání rady města nás
čeká společná příprava rozpočtu města na
příští rok, budeme řešit otázky spojené s cena-
mi energií a s administrací programu Jihoče-
ského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme
II“. Zapojení do tohoto programu musí schvá-
lit ustavující zastupitelstvo (byla však na tom
shoda již při jednání 12.10.), rada města by
pak měla oslovit občany a zajistit pomoc s po-
dáváním žádostí. Občané budou mít během
listopadu a prosince možnost přijít na radnici
(plánujeme však i setkání v rámci Domu s pe-
čovatelskou službou) ve stanovených termí-
nech a při osobní konzultaci podat žádost.
Město Nové Hrady také bude zajišťovat po-
moc při administraci žádostí týkajících se
podpory stravování.

Vážení spoluobčané,
volbami a zvolením nových zastupitelek a

zastupitelů začíná nové čtyřleté období. V ně-
kterých městech pak mají občané pocit, že hla-
sováním politici ztrácejí zájem o jejich další
názory podle hesla „zvolili jste nás, tak nás ne-
chte fungovat…“. My bychom chtěli pravý
opak! Budeme velmi rádi, když naše vzájemná
komunikace bude pokračovat ve stejné inten-
zitě jako při přípravě volebního programu a
jeho roznášení. Budeme se i nadále snažit vta-
hovat Vás do rozhodování o věcech veřejných,

oslovovat Vás s různými anketami, zvát k pro-
jednávání témat týkajících se veřejných pros-
tranství (např. doplňování a oprava dětských
hřišť) a vytvářet příležitosti ke spolutvorbě
kulturní nabídky. Budeme rádi za Vaše podně-
ty a návrhy a já věřím, že se nám díky tomu po-
vede společně vyřešit a předcházet případným
problémům či nedorozuměním.

Těším se na spolupráci v budoucích měsí-
cích! Ještě jednou děkuji za důvěru, kterou
jste nám i mně osobně vyslovili. Vnímám ji
jako velký závazek a motivaci do další práce
pro všechny občany města a osad.

Mgr. Vladimír Hokr
starosta města Nové Hrady

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané, děkuji vám všem,

kteří jste v letošních komunálních volbách
dali hlas spoluobčanům kandidujícím za
Sdružení ODS, KDU-ČSL a nezávislých
kandidátů.

Ing. František Štangl

PODĚKOVÁNÍ
ZO KSČM DĚKUJE VÁM VŠEM
KTEŘÍ JSTE V KOMUNÁLNÍCH

VOLBÁCH PŘÍŠLI VOLIT
A PODPOŘIT NAŠE KANDIDÁTY,

I KDYŽ JSME NEUSPĚLI

PODĚKOVÁNÍ
Milí spoluobčané,
místní sdružení „Společně pro Novo-

hradsko“ si dovoluje poděkovat Vám všem,
kteří jste v komunálních volbách podpořili
naše kandidáty. V zastupitelstvu jsme získa-
li o 1 mandát více než v minulém volebním
období.

Máme 5 mandátů, čehož si velice vážíme
a slibujeme všem občanům města včetně jeho
přilehlých osad, že budeme v nadcházejícím
volebním období 2022–2026 nadále praco-
vat v duchu našeho hesla: „Nové Hrady do-
movem“.

S úctou
tým sdružení „Společně pro Novohradsko“

včetně jeho stálých podporovatelů
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O volbách po volbách – několik poznámek a postřehů
Je krátce po komunálních volbách. Jako vždy

jim nejprve předcházela volební kampaň, kterou
jsem zaznamenala především formou písem-
ných materiálů. V NZ to byly programy kandi-
dátky Sdružení kandidátů ODS, KDU-ČSL a
nezávislých kandidátů a Sdružení nezávislých
kandidátů Občané pro zdravé město (OZM).
Vlastní tištěné materiály jsem viděla od OZM
a uskupení Společně pro Novohradsko (kde
je ČSSD a Nezávislí Sdružení-Novohradsko).
Sdružení OZM v jedné tiskovině nejprve hodno-
tilo věci minulé a ve druhé prezentovalo plány
na další 4 roky. Uskupení Společně pro Novo-
hradsko navíc k tiskovině přidalo i videospot,
ve kterém jednotliví kandidáti slovně prezen-
tovali volební program voličům. Program stra-
ny, která v minulém volebním období měla
své zastoupení i v radě města (KSČM), nebyl
do NZ zaslaný a ani jsem neviděla jinou formu
propagace (neobdržela jsem ji ani na požádá-
ní). Prezentace plánů a slibů komunálních po-
litiků se odehrávala nejspíš i na dalších místech a dalšími formami,
nicméně já vycházela zejména z toho, co jsem měla „v ruce“.

V některých předvolebních materiálech to dle mého názoru zaskří-
palo i dávkou populismu až „podlézavostí“ (např. kulturní nabídka
musí odpovídat zejména a především zájmu a vkusu novohradských
občanů, budeme dělat kulturu pro ně a ne pro turisty… naším ideálem je
spokojený občan…), nicméně hlavní prezentovaná témata na nadcháze-
jící období jsou např.: fungující lékařská péče, podmínky pro bydlení,
úspora energií, voda, péče o městský majetek, podpora dětí, mládeže,
seniorů a podpora spolkového a kulturně-společenského života. Opět
tedy mozaika, ve které má každý díl svůj smysl a důležitost.

Volební materiály pro komunální volby nebyly příliš rozsáhlé, šly
přelouskat celé. Důležité je, aby jim člověk rozuměl a když tomu tak
není (a chce vědět víc), měl by se zeptat. A komunální politici, pokud
svoji práci myslí doopravdy, by měli odpovídat a vysvětlovat.

Jenže? Je po volbách…zapomeňte?
První čerstvá zkušenost

Ve dvou tištěných předvolebních materiálech jsem narazila na zají-
mavé sliby a témata, a tak jsem požádala kompetentní politiky o dovy-
světlení. Mé dotazy byly věcné a informace z odpovědí jsem chtěla
využít pro informovaní v NZ (tedy v novinách města, které dotyční po-
litici zastupovali a pravděpodobně zase budou, byť v „opozičním posta-
vení“). Nicméně odpověď „čerstvě zvolených politiků“ byla záporná.
Takové opravdu velké „NE“. Možná, že nyní nejde ani o to, nač jsem se
ptala (zeptat se tedy musím někde jinde znovu), ale spíš o způsob
KOMUNIKACE komunálního politika vůči dotazovanému člověku

(i voliči) a zaměstnanci městského úřadu města. Tedy toho města, které
budou ti politici zastupovat... Takový paradox… Prostě je už po volbách,
tak co… Že by „semínko arogance“ takhle brzo?

První zasedání nového zastupitelstva
Na prvním zasedání nového zastupitelstva mne „překvapilo“ něko-

lik věcí. Jednak minimální účast občanů jako diváků ceremonie, kdy
dochází ke slibu nových zastupitelů (a dnes už fungujících politiků ve
prospěch občanů a města). A také malá účast lidí z kandidátek všech
stran a sdružení, tedy těch ostatních lidí, kteří se do zastupitelstva ne-
dostali. Jenom pár z nich zasedlo do hlediště a vyjádřilo tu vzájemnou
„pospolitost“ se svými „politickými druhy“.

Další „věc“, která mne překvapila, byla volba starosty. Pro volbu
byl postavený jediný kandidát, a to z vítězného uskupení OZM (z opo-
zice žádný kandidát nebyl navržen). To hlasování dle mého názoru pů-
sobilo až dětinsky a „nedospěle“, zvláštně. Tedy můj dojem. Možná
proto, že sama nejsem politik? Horší pocity nejspíš prožíval „starosten-
ský kandidát“, který bez souboje s někým dalším byl následně znovuzvo-
len starostou, aniž by mu opozice vyjádřila zvednutím ruky minimální
uznání jako vítězi voleb.

Každá „velká“ politika někde začíná
Aby dobře fungovala „velká“ politika, musí nejprve dobře fungovat

i ta „malá“. Musí vlastně dobře fungovat v základech úplně všechno,
aby pak dobře fungoval i ten „velký svět“. A není to věc jenom
malo-velkých politiků, které si zvolíme a necháme je několik let za nás
pracovat. Kvalita polické kultury se vytváří i podle „řadových občanů“,

kteří by měli průběžně „bdít“ a hledat infor-
mace, ověřovat si je, srovnávat, zpřehledňo-
vat, ptát se. Vlastně je to opravdu velká fuška
být aktivní občan a ovlivňovat svět… Ale dě-
láme to i pro sebe. A to nás za necelé tři měsíce
čekají další volby…

V Novohradském zpravodaji budeme na-
dále publikovat zápisy z jednání rady města a
zastupitelstva, informovat o společenském či
kulturním dění a já se budu nadále ptát komu-
nálních politiků na důležité věci veřejné. A tak
dál, prosím, čtěte „NZ“. Volební materiály ur-
čitě neházejte do koše a sledujte jejich plnění.
A v prosinci přijďte i na veřejné zasedání za-
stupitelstva našeho města, kde se bude mimo
jiné jednat i o rozpočtu města na příští rok.

V minulé i předvolební době se často
užívalo slovo „SPOLEČNĚ“. Tak ať se všich-
ni společně máme alespoň na trojku…

K. Jarolímková, redakce NZ

Miniúvaha o popsaném plakátě
Na městských plakátovacích plochách vyvěšujeme

plakáty na nejrůznější akce a aktivity, zejména ty kul-
turní, společenské, vzdělávací. Zároveň tyto plochy
slouží i všem dalším institucím a spolkům, aby zde in-
formovaly a zvaly občany rovněž na svoje akce. Na
konci záři se však objevilo na plakátovací ploše něco,
co se nedalo jen tak přehlédnout. Plakát, který zval na
výstavu, byl popsaný červeným fixem. Možná, že to
„popsání“ by se dalo ještě „zkousnout“ a vnímat jako
„klukovinu“, ale ten text je k odsouzení. A tak ho tímto
odsuzuji jako nehorázný, nebezpečný a zlý. Sami si
přečtěte na fotografii 2 slova, neboť se mi to ani nechce
přepisovat. Text je bez podpisu autora, na to už asi ne-
měl dost odvahy. Anebo bude mít pisatel dost odvahy
dodatečně a vysvětlí „jak to myslel“?

K. Jarolímková
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Hlídejme si
hlavně zdraví…

„Láska k vlastnímu národu, mateřské řeči a
rodné hroudě budiž ve vší úctě. Ty věci jsou ne-
zcizitelným jměním každého člověka. Všich-
ni, kdo mají toto bohatství v úctě, musí to však
dokumentovat především tím, že je nebudou
nikomu brát či umenšovat. To by mělo být
podle řádu lidského společenství samozřej-
mostí. Nemluví-li se lidem do toho, jak mají na-
kládat se svou mateřskou řečí a národností, pak
je to s oběma těmi věcmi v pořádku.“ napsal
Emil Flusser, českobudějovický lékař, v roce
1932, tedy přesně před 90 lety, ve své knize Vál-
ka jako nemoc. Všímá si zde na základě lékař-
ských znalostí fungování lidského společenství
jako organismu, v němž může začít probíhat
nějaká choroba. Každá nemoc má svou příčinu,
nějaký reálný základ, který se nemusí podařit
mnohdy ani odhalit, ale z epicentra vzniku se
pak nákaza může šířit dál a devastovat celé
tělo. Stejně tak může kdesi uvnitř společenství
začít klíčit zlo, nenávist, zášť a šířit se dál a ni-
čit celé lidstvo. Příčina může být mnohdy ma-
licherná, semínko zraněné ješitnosti, závist,
nepřejícnost, ošklivá traumata z dětství a růz-
né frustrace, které podvědomě spí jako zlá set-
ba hluboko v lidech a v momentu sebemenšího
ohrožení začnou narůstat a bobtnat až do vá-
lečných rozměrů. A stejně jako lidské tělo
dokáže vzdorovat nemoci různými prostřed-
ky, má i lidské společenství nastaveny různé
mechanismy, jak bojovat proti tomu, co je
mu nebezpečné, co ho ničí. Těmi léčivy jsou
solidarita, velkorysost, dobrosrdečnost, úcta a
oběť ve prospěch dobra, jakou podstoupil Emil
Flusser, který do poslední chvíle léčil, mnoh-
dy i zadarmo české, německé i židovské děti
v Českých Budějovicích, než byl i se svou ro-
dinou coby Žid poslán do koncentračního tá-
bora v Polsku, kde zahynul. V době, kdy nás
všechny straší nadcházející zima a raketově
stoupající čísla na čerpacích stanicích, neza-
pomínejme, že obrana proti zlu vždycky exis-
tuje, spočívá jedině v lásce a úctě k lidem a
k životu, který je nám darován na této zemi
pouze jednou. Mgr. V. Veberová

MAS Sdružení Růže

VELKÉ PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ
Místní akční skupina Sdružení Růže i v letošním roce připravila prázdninovou hru. Tento-

krát se spojila s destinační společností Novohradsko-Doudlebsko a vzniklo tak „Velké prázd-
ninové putování 2022“.

Účastníci mohli od června do září sbírat razítka na třiceti zajímavých místech našeho regi-
onu. Vyplněné listy odevzdalo 140 dětí, které dostaly malou pozornost.

Do slosování o ceny bylo zařazeno 79 účastníků, kteří nasbírali 26 a více razítek. Výherce
dárkového poukazu do Sportovně relaxačního areálu Hluboká nad Vltavou, stavebnice Seva
a poukázky na zapůjčení skákacího hradu vylosovala v polovině září starostka Trhových Svi-
nů Mgr. Věra Korčaková. Dalších 20 účastníků obdrželo menší ceny jako jsou batoh,
kšiltovka, hra domino a mikádo.

Další novinkou byla odměna za zdolání všech tří významných vrcholů Novohradských
hor – Kraví, Kuní, Vysoká. Jsme velice rádi, že právě tato odměna byla pro mnohé motivací
vyšplhat na tyto krásné hory. Otisk razítek ze všech 3 vrcholů mělo 92 dětí. Všichni dostali
pamětní medaili.

Níže si dovoluji přidat komentáře od rodičů dětí, které se zúčastnily našeho „putování“:

Rádi jsme se zapojili do Vaší soutěže a velmi nás to bavilo. Děkujeme za krásný nápad a tipy
na zajímavé výlety.

Děkujeme za zpestření prázdnin, kde byl pro děti velký zážitek „lov razítek“. Navštívili jsme cel-
kem 17 míst, včetně tří vrcholů (Kraví, Kuní, Vysoká) tedy řeknu Vám, pro rodiče by to chtělo také
odměnu. Byla to fuška, ale moc jsme si to celá rodina užili. Moc děkujeme, dcera se těší na dárek.

Nejlepší zážitky byly při zdolávání vrcholů. Putování se nám moc líbilo.

Největší výhrou je, že jsme to zvládli a moc děkujeme za pěkný nápad, který nás dostal na krásná ně-
kdy pro nás neznámá místa, donutil navštívit ta dlouho plánována místa nebo vrátil na ta oblíbená.

Byli jsme opět nadšení a moc se nám putování líbilo. Objevili jsme zase spoustu nových míst.

Děkujeme za zpestření prázdninových dní. Dostali jsme se do míst, kde jsme ještě nikdy neby-
li a někdy i přes nepřízeň počasí jsme objevili nová místa, kam se třeba ještě někdy vrátíme.

Zvládli jsme všechna místa a mockrát děkujeme za krásné nápady a místa, která jsme mohli
s dětmi navštívit. Moc jsme si společný čas užili a budeme se těšit na další skvělé putování.

Moc děkujeme za super nápady na výlety, vůbec jsme nevěděli kolik krásných míst je kolem nás.
Hory jsme zdolali všechny. Užili jsme si spoustu zábavy a poznali nová místa. Děkujeme moc.

Moc jsme si putování užili, děkujeme.

Velké prázdninové putování se nám velice líbilo a budeme se těšit na další.

Děkujeme za krásné výlety a rozhledy.

Moc děkujeme za krásnou letní soutěž, která nás zavedla na krásná místa v okolí.

Moc děkujeme za krásný nápad a realizaci. Konečně jsme se podívali i na místa kam bychom
jinak nepřišli.

Děkujeme za bezva prázdninovou soutěž a těšíme se na losování o ceny.

S dětmi jsme si to velmi užili, děkujeme.

Děkujeme všem za milé komentáře a těšíme se na příští rok, kdy určitě vymyslíme opět něja-
kou pěknou soutěž.

Za MAS Sdružení Růže Lucie Kolářová

Talent v MAS 2021/2022
MAS Sdružení Růže připravuje 4. ročník oceňování talentovaných

dětí „Talent v MAS 2021/22“ v kategorii humanitní, technické, spor-
tovní, umělecké, přírodovědné a speciální.

Jedná se o program na podporu a prezentaci talentovaných dětí a
mládeže. Nejde jen o morální ocenění dětí, jejich rodin a učitelů, tre-
nérů či vedoucích, ale i o jejich finanční podporu.

Za minulý školní rok jsme ocenili výkony celkem 35 dětí, jednotlivců i
členů kolektivů s mimořádnými výsledky v různých oblastech. Na slav-
nostním večeru spojeném s oceňováním talentovaných dětí se v březnu
2022 sešlo na stopadesát lidí, kteří oceněným vyjadřovali bouřlivě podporu.

Nyní otevíráme již čtvrtý ročník pro nominace. Proto se obracíme na
obce, spolky, školy i širokou veřejnost s žádostí o nominaci dětí ve věku
7 – 19 let v uvedených oborech. Mladší děti, doufáme, že podchytíme zej-
ména prostřednictvím základních škol, středoškoláky spíše prostřednictvím
jejich rodičů a známých. Nicméně ani škola nemusí vědět o všech mimo-
školních aktivitách dětí, ve kterých mohou být i mimořádně úspěšné.

A co všechno spadá pod jednotlivé sledované kategorie?
¡ Humanitní – humanitní soutěže (jazykové olympiády), recitace,

literární tvorba a pod.

¡ Technická – technické soutěže – soutěž v programování, radio-
technice, modelářské soutěže a pod. Sportovní – nejlepší výsledky
dosažené v různých sportech

¡ Umělecká – soutěže hudebních škol, concertino atd., taneční sou-
těže různých druhů, výtvarné soutěže, výstavy, projekty atd.

¡ Přírodovědná – přírodovědné předmětové soutěže (BiO, MO, ChO,
FO) a ostatní soutěže typu ekologická olympiáda, astronomická
olympiáda, logická olympiáda, včelařství, chovatelství atd.

¡ Speciální – soutěže hendikepovaných.

Veškeré informace budou průběžně zveřejňovány na našich webo-
vých stránkách www.mas.sdruzeniruze.cz

Ing. Magdalena Chytrová, manažerka MAS Sdružení Růže
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„Quo Vadis”
širší ekologické dopady
hospodaření v povodích

Novohradska
Přednáška prof. RNDr. Karla Šimka, CSc.

s následující besedou
uvede do tématu hospodaření v povo-

dích řek pramenících v Novohradských ho-
rách a možných dopadů na kvalitu vody
v Římovské nádrži (která zásobuje cca
600 tisíc lidí pitnou vodou). Budou zmí-
něny příklady Mlýnské a Jiřické nádrže
jako nevhodné projekty využití horských
rybníků v centru Přírodního parku Novo-
hradské hory a Ptačí oblasti Novohradské
hory a také hospodaření na Třeboňsku v po-
vodí řeky Lužnice a jeho dopady na kvalitu
vody v nádrži Orlík.

24.11.2022  18–20 h
Kulturně-spolkový dům

v Nových Hradech Česká ul. 74
Pořádá: spolek Krajina Novohradska

Vstupné dobrovolné

POZVÁNKA NA

LISTOPADOVÉ LISTOVÁNÍ
Český svaz ochránců přírody Nové Hra-

dy a Seniorklub Nové Hrady zve všechny,
kteří mají zájem o přírodu, na besedu se spi-
sovatelem a fotografem panem Jaromírem
Zumrem. Zároveň proběhne ukázka foto-
grafií, které jsou zaměřeny na život v naší
přírodě.

Dále bude následovat povídání o všem,
co se v letošním roce událo, a nebude
chybět fotografická dokumentace z na-
šich výletů a mluvené slovo, ke všemu co
se událo.

Pro všechny příchozí, kteří k nám zaví-
tají na naší akci, bude připraveno malé ob-
čerstvení.

Naše Listopadové listování je naplá-
nováno na sobotu 12. 11. 2022 v sále
Kulturně-spolkového domu v České ulici
čp. 74, začátek od 13.00 hodin.

L. Starý

Zahájení činnosti
školních pěveckých

sborů
Ve středu 14. 9. 2022 proběhla v tradičním

čase 14.20 až 15.05 hodin první zkouška Ferma-
ty. Pěvecký sbor se nakonec podařilo formou ne-
povinného předmětu otevřít, neboť se přihlásilo
7 žákyní. V pátek 16. 9. 2022 proběhla i první
zkouška Novohradského zvonečku. Do pěvec-
kého sboru, který je určen především žákům
1. – 5. tříd, se přihlásilo 11 žáků. 2 žákyně ze
6. třídy se rozhodly nadále pokračovat kromě
Fermaty i v Novohradském zvonečku.

Mgr. Jana Štorová, DiS.

Drakiáda u Sluníček

Co se dělo ve školce…
Konec září v naší školce už byl téměř bez

slziček. Nové děti si našly spoustu kamarádů a
ty starší se těšily na nové zážitky.

Ve středu 21. září ve třídě Broučků a Sluní-
ček proběhla opět hodina s paní učitelkou ze
ZUŠ. Paní učitelka si pro děti připravila nové
písničky a aktivity a my jsme se tak mohly
domluvit na další spolupráci. O den později
22. září šly některé děti ze třídy Broučků po-
těšit svými básničkami rodiče a děti na Vítání
občánků.

V pondělí 26. září měly děti ze třídy Brouč-
ků jet na divadelní představení do Trhových
Svinů. Bohužel z důvodu nemoci herců bylo
divadlo zrušeno. Po domluvě s vedením Kul-
turního domu v T. Svinech děti nakonec auto-
busem vyrazily, a to na pohádku Tajemství
staré bambitky 2. Jsme moc rády, že jsme vý-
let nemusely rušit, děti si pohádku moc užily.

Divadlo Bambini dorazilo do školky již za
všemi dětmi v úterý 4. října. Přijelo s „Pohád-
kovým čarováním“. Děti si vyčarovaly plno
pohádkových písniček a spolu s divadlem si
zazpívaly.

Předškoláci ze třídy Broučků, stejně jako
loňský rok děti od Sluníček, zahájily svůj před-

Plavání předškoláků

pokračování na str. 13
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plavecký výcvik ve čtvrtek 6. října. Děti chodí
plavat do bazénu v Hotelu Rezidence u nás na
Nových Hradech každý čtvrtek. Po protažení a se-
známení s vodou se nikdo z dětí nebál a všichni si
vodu náramně užili. Moc děkujeme vedení Hotelu
Rezidence, že nám i letos umožnilo navštěvovat
nejen bazén, ale i solnou jeskyni.

Na divadelní představení se autobusem do
Trhových Svinů vydaly i dětí ze třídy Sluníček,
a to ve středu 12. října. I mladší děti z Duhové
budovy cestu autobusem zvládly a s batůžkem
a malou dobrotou si výlet i divadlo moc užily.

Druhý říjnový týden patřil ve školce dra-
kům. Po Jánské louce se děti s větrem v zádech
proháněly se svými draky a snažily se je dostat
co nejvýš. A když náhodou vítr ustal, i tak
bylo s draky spoustu zábavy.

V pátek 14. října do třídy Broučků a Sluní-
ček přišla paní logopedka, kterou děti znají již
z loňského roku nebo z Komunitního centra,
kde své služby poskytuje nejen školkovým dě-
tem. Hravou formou s dětmi procvičila hlásky
a mluvidla a doporučila další možnosti při
procvičování.

Celý měsíc říjen provoněla naši školku jablíč-
ka. Děti ze všech tříd se postupně daly do pečení
štrůdlů, dortu, croissantů nebo do přípravy jableč-
ného moštu. Díla se dařila, a tak si všichni po od-
vedené práci mohli dopřát sladkou odměnu.

Ani v další dny nebudeme zahálet. Pro děti
jsou připraveny další akce a aktivity, které bu-
dou příjemným zpestřením podzimních dní.

Vaše novohradská školka

Drakiáda u Koťátek

Pečení jablečného dortu u Broučků

Pečení u Sluníček

Školková drakiáda Výlet Sluníček na divadlo do T. Svinů

Co se dělo ve školce…
(pokračování ze str. 12)



14 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ listopad 2022

Do Nových Hradů se sjeli kytaristé z celé republiky
Koncerty zahrály světové špičky

Na přelomu září a října se v Nových Hradech konal již šestý ročník
Jihočeského kytarového festivalu.

Hojně navštěvované koncerty se konaly v barokním sále Hotelu Re-
zidence a v zámeckém divadle. Letošní zájem veřejnosti zaplnil sály té-
měř do posledních míst. Tři večerní koncerty se vyznačovaly skvělou a
odlišnou dramaturgií. Na čtvrtečním, úvodním koncertě, jsme měli
možnost poslechnout si duo s názvem Ars Lachrimarum. Maďarský
hráč Csaba Nagy hrál na loutnu a theorbu, Sándor Szászvárosi na violu
da gamba. Představily se nám tedy nástroje, které běžně na koncertech
neslyšíme. Program byl složen z děl skladatelů renesance a baroka, ne-
chyběl John Dowland či Marin Marais. Kdybych měla napsat, jaké
pocity ve mne tento koncert vyvolal, řekla bych – tajuplnost, klid
a vyrovnanost.

Na druhém večeru vystoupil legendární Štěpán Rak se svým synem
Matějem. Koncert zahájili společnou improvizací na barokní téma, Ma-
těj pak potěšil publikum nejen svou skvělou hrou ragtimů a transkripcí,
na které si málokterý kytarista troufne, ale i vtipným mluveným slo-
vem. Štěpán jako vždy ohromil svou osobností, svým darem improvi-
zace i strhující schopností rozeznít kytaru ve škále téměř orchestrální.
Pro mne osobně byla vrcholem koncertu jeho velmi emotivní skladba
Živá a mrtvá voda, která vznikla v době covidových lockdownů.

Na třetí koncert přijal pozvání italský kytarista, profesor Uviversität
für Musik und darstellende Kundst Wien, Adriano del Sal – jeden ze
současných nejlepších světových kytaristů. Na úvod zařadil Reverie od
G. Regondiho a od první chvíle nás okouzlil svým barevným a sytým
tónem. Se stejnou noblesou, elegancí a neomylností pokračoval v dal-
ších skladbách F. Sora, A. Barriose a F. M. Torroby. Na závěr zaznělo
Preludium, Fuga a Allegro BWV 998 J. S. Bacha. Po strhujícím Allegru
jsme si vytleskali jediný přídavek – něžné Canco del Lladre v úpravě
M. Llobeta. Myslím, že mohu mluvit za všechny milovníky „klasické“
kytary - tento koncert nejen naprosto naplnil, ale asi i předčil naše
očekávání.

Letos na festival přijelo 45 aktivních účastníků z celé republiky, a
dokonce i ze zahraničí - žáci základních uměleckých škol, hudebních
gymnázií, konzervatoří i akademií. Na hradě, v němž má prostory ZUŠ
F. Pišingera Trhové Sviny, probíhala stěžejní výuková část programu.
Od čtvrtka do neděle se mladí kytaristé účastnili mistrovských kurzů,
které vedli již zmiňovaný Adriano del Sal, dále profesor z VŠMU Brati-
slava Jozef Zsapka, pedagog JAMU Matěj Freml (který pohotově za-
skočil za Ozrena Mutaka, jemuž v účasti na poslední chvíli zabránila
nemoc), a pedagožka Gymnázia a hudební školy hl. města Prahy Taťána
Klánská. Mimo individuálních lekcí v Českém domě každý den zkoušely

dva kytarové soubory - jeden složený z dětí ze základních uměleckých
škol, ten vedla Klára Ferenczi, a druhý, v němž hráli převážně pedagogo-
vé a starší studenti, vedl uznávaný pedagog především kytarových sou-
borů, Rostislav Coufal. Festival nabídl přednášku Jana-Matěje Raka na
téma „Ragtime a doprovodná kytara“, prezentaci učebnice Tomáše Ille-
ho od vydavatelství Bärenreiter Prague, worskhop dua Freda Eislera (A)
a Darko Jurkoviæe (HR). Poslední zmiňované duo zahrálo i doprovodný
koncert ve městě Weitra v rámci projektu SPOLUPRÁCE Nové Hrady -
Weitra BEZ HRANIC (Program INTERREG V-A Rakousko – Česká
republika).

To ale není vše. Přednášku o dobových nástrojích renesance a baro-
ka v rakouském městě Heinrichs s noblesou prezentoval Jan Pod-
roužek. Na tu navazoval koncert účastníků festivalu v místním kostele.
Na festivalu se prezentovala celkem tři vydavatelství, výstavu kytarářů
navštívilo několik tuzemských výrobců klasických kytar včetně stu-
dentů výroby nástrojů z Hradce Králové. Poslední koncert pak patřil
účastníkům – několika sólovým výstupům a oběma souborům. V zapl-

něném sále Českého domu se ozýval nadšený
a dlouhý potlesk.

Když se nějaká akce podaří, většinou se
lidé již hned těší na další ročník. Tak je to i
v Nových Hradech. Festival patří k akcím,
které mají hluboký smysl. Stačí se podívat
do soustředěných tváří dětí a studentů na
kurzech, na jejich nadšenou hru v souboru,
na zaplněné sály. Přeji Jihočeskému festiva-
lu mnoho štěstí do budoucnosti, mnoho dal-
ších úspěšných ročníků.

Za organizační tým
Karolína Vobořilová a Taťána Klánská

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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Adventní program
v Nových Hradech 2022

Ó Neděl 27.11., od 17 hod.

Zahájení adventu
Rozsvícení Vánočního stromu a zapálení první svíce adventní
Hudební vystoupení:
Žesťové trio, ZUŠ  F. Pišingera T. Sviny – zpěv a akordeon
Pavel a Karin Spurných – kytara, housle a zpěv
Novohradské náměstí

Ó Sobota 3.12., 14-18 hod.

Tradiční Předvánoční setkání
seniorů z N. Hradů a osad
od 14 hod. Malý lidový soubor z Plzně
Vystoupení tanečního souboru Rytmík
od 16 hod. Malá Podhoranka
Hotel Máj

Ó Neděle 11.12., 13-18 hod.

Adventní novohradský trh
a od 14 hodin pohádka „Šli pastýři do Betléma“
Výrobky nabídnou škola, školka, Komunitní centrum, Keramická
dílna Kána, Destinace Novohradsko-Doudlebsko.
A pokud i Vy vyrábíte doma něco pěkného a můžete nabídnout
dalším lidem na trhu, pojďte se přidat. Prodej výrobků bude
z předpřipravených stolů zastřešených pártystanem.
Sváteční atmosféru doladíme občerstvením, punčem, reproduko-
vanou hudbou a zajistíme ohřátí zmrzlých rukou…
Vstupné na pohádku – dobrovolné „do čepice“
Novohradské náměstí

Ó Neděle 18.12., 14 hod.

Adventní koncert
Česko - Francouzské Vánoce se zpěvačkou Radkou Fišarovou
v doprovodu 2 muzikantů, vstupné dobrovolné
Kostel sv. Petr a Pavla

Èertovsko-Mikulášský rej
je už opět za dveřmi!

v pondělí 5. prosince
se opět na novohradské náměstí vydají

Novohradští čerti
a Mikuláš se svojí andělskou družinou

začátek je od 18 hodin
uslyšíte novohradskou Čertovskou hymnu

a uvidíte tradiční ohňostroj

A letos se ještě s čertohrátkami můžete setkat
v Čertovském muzejíčku (ve sklepení Novohradského muzea)

v sobotu 3.12. a v neděli 4.12.
začátky prohlídek od 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin.,

po skupinkách 10-15 osob.
Vstupné pekelně dobrovolné!

Pořádá KIC Nové Hrady,
další informace ke kulturnímu programu na tel.:
602 150 208 nebo 386 362 195, www.kicnovehrady.cz

„Mìstský busík“ pro seniory:
13.05 h Obora – u høištì13.10 h Vyšné – autobus. zastávka13.15 h Nakolice – autobus. zastávka13.30 h Jakule – autobus. zastávka13.35 h Byòov – autobus. zastávka13.40 h Štiptoò – autobus. zastávka13.50 h Údolí – autobusová zastávka

Odjezdy zpìt: po skonèení akce nebo dle domluvy(18.00 – 19.00 hodin)

3.12.2022
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Ohlédnutí za předposlední
letošní výstavou

Výstava fotografií s názvem Pokroucený svět zaujala v Koželužně
během dvou měsíců téměř sto padesát návštěvníků. Někteří lidé získali
při komentovaných prohlídkách i více informací o technice zpracování
nafocené reality, a tak pronikli hlouběji pod povrch vystavených foto-
grafií. A rovněž díky osobnímu setkání s Bohuslavem Polesem mohli
sdílet i jeho nadšení, které u fotografování prožívá, a to ho nutí dál
zkoušet nové věci. Vzkazy z návštěvní knihy dávaly zapravdu tomu, že
mnoho lidí tuto techniku focení viděli poprvé: Výstava nádherná, nic
podobného jsme ještě neviděli… Byly to krásné zážitky – obdivuhodné
barvy přírody, krásné pocity při pozorování, jak se může svět zvěčnit,
Velké díky!...Krásný pohled na svět… Velmi nápaditá výstava se nám
velice líbila. Fotografie jsou úžasné…

Několik fotografií našlo při výstavě i nové majitele, takže „kousek
pokrouceného světa“ putoval do „nových domovů“. Po dohodě s B.
Plesem jsme se rozhodli vystavit ještě několik fotografií i na prodejní ad-
ventní výstavě, takže bude příležitost udělat někomu radost nevšedním
vánočním dárkem.

Hlavní letošní výstavní sezona v městské Galerii
Koželužna téměř končí. Věřím, že jste při návštěvě
jakékoli výstavy v tomto roce viděli něco pěkného,
něco nového, něco vzrušujícího, něco inspirativní-
ho. Prostě něco, co Vám obohatilo Vaše všední či
sváteční dny a potěšilo duši. A pokud Vás něco i
„zvedlo ze židle“, tak to je rovněž dobře. Někdy je
fajn se z té „prosezené“ židle zkrátka zvednout.

Za všechny kreativní lidi s uměleckou duší
děkuje za přízeň pro galerii K. Jarolímková

Jablka jako malovaná
V polovině října jsme si ještě jednou zajeli za-

malovat k sousedům do Weitry, a to v rámci společ-
ných projektových aktivit Čas v umění a setkávání.
Potřetí jsme navštívili ateliér Herberta Forstnera (je
přímo na náměstí ve Weitře), abychom navázali na
srpnové malování a „stvořili“ plánované podzimní
téma – Jablko. Vždyť jablko je nejen ovoce, ale i úžasný symbol vzta-
hující se k poznání…, čas strávený před malířským plátnem byl velmi
příjemný až uklidňující.

Naše malování se konalo v den, kdy se i ve Weitře konaly Dny otevře-
ných ateliérů, takže naše tvoření sem tam obdivovali i návštěvníci „z uli-
ce“ a pan Forstner vysvětloval podrobnosti o probíhajícím workshopu
s názvem Čas na společné tvoření. Věřím, že i příští rok budou další pří-
ležitosti na podobná výtvarná setkávání a že při nich budete třeba i Vy.

K. Jarolímková

Adventní výstava

„Umění darovat o Vánocích“
začíná v sobotu 26.11.2022

Prodejní výstava obratů, obrázků, fotografií, uměleckých
a řemeslných předmětů a další drobnosti pro Vás a Vaše blízké jako dárek

pod stromeček anebo jenom k pokoukání.

A výstavu zahájíme tvořením. Kdo má chuť si vytvořit „svůj umělecký dárek“,
nechť zavítá do Koželužny v sobotu 26.11. od 9.30 hod.
Tvoření bude zpoplatněné: 200 Kč + výtvarný materiál.
Kapacita 10 osob, doporučujeme zarezervování místa.

Výstava bude otevřena o adventních víkendech, 10–16 hod.

Další informace k výstavě na kontaktu: K. Jarolímková,
tel.: 602 150 208, FB galeriekozeluzna.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

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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Luisa v Koželužně
Na začátku října se uskutečnilo v Koželužně

jedno ne-obyčejné malování. Žákyně sedmé
třídy přišly malovat příběh dívky, která dle
„legendy“ kdysi zachránila naše město před vy-
pleněním… Celé znění této události si můžete
přečíst v básni Rekovná dívka novohradská (je
v knize Příběhy novohradských domů). Patnáct
dívek si rozdělilo příběh do jednotlivých dějo-
vých obrazů a za pomoci malířky Petry D. Hai-
sové se snažily vystihnout to podstatné, co
chtěl autor básně říci. Z jednotlivých obrazů
vznikla tzv. kramářská píseň, kterou jste mohli
vidět 7.10. při akci „Napoleonova vojska“ na
novohradském náměstí. Myslím si, že se děvča-
tům ztvárnění „rekovné Luisy“ povedlo opravdu
skvěle a doufám, že si ten příběh o nebojácné
dívce budou pamatovatJ. Děkuji velmi za spo-
lupráci Mgr. K. Marešové a Mgr. Petře Dvořá-
kové Haisové na této výtvarné aktivitě.

K. Jarolímková

Rekovná dívka novohradská
Osmnáct set pět – ten rok se valily
z Francie na východ ty voje,
jimž chtěl Bonaparte v mocném úsilí
Rakousko s Vídní získat bojem.

Kde bytovaly, bída nastala
a tam, kde nevymohly daně,
nad střechami měst k nebi šlehala
změť plamenů: jen pohleď na ně!

Tak hrozí i francouzský generál
požárem pomstít každou ztrátu
tu v Nových Hradech také a znát to dal
i zdejšímu magistrátu.

Však zástup odvážných se vydá tam,
kde generál ložíruje,
směsí veselých hlasů spustí sám
pan učitel diriguje.

Dumouquieu umí ocenit
vkus serenády a chválí
zvlášť kantorovo umění.
ten nijak neotálí –

k přídavku kuráž sebere:
„Písnička roztomilá
v poníženosti veškeré
by panstvo snad pobavila…“

...pokračování v knize
Příběhy novohradských domů

Tato aktivita je součástí projektu Malé a velké příběhy naší
historie (číslo projektu KPF – 01 – 318) v rámci projektu

Fond malých projektů (Program INTERREG V-A
Rakousko – Česká republika).
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Příběh Luisy Gollové
aneb záchrana města před

napoleonskými vojáky
V rámci projektu Malé i velké příběhy naší historie (číslo

projektu: KPF-01-318 – Fond malých projektů – Program
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika) se na začátku
října v našem městě uskutečnila část projektu, která měla při-
pomenout příběh Luisy Gollové, která dle legendy zachránila
v roce 1805 město Nové Hrady před vypleněním francouzský-
mi vojáky.

Ztvárnění tohoto příběhu mělo několik rovin. První zajis-
tily děti ze základní školy, které pod vedením malířky Petry
Dvořákové Haisové vytvořily obrázky pro provedení formou
kramářské písně. Tuto píseň s obrázky pak v rámci pátečního
programu přednesl Tomáš Veber.

Interpretace našeho příběhu kramářskou písní byl začát-
kem hlavního programu a místním i turistům vlastně předsta-
vil obsah této historické legendy. Poté již následovalo hrané
ztvárnění příběhu, při kterém se představili doboví vojáci
v uniformách (rakouští, bavorští, ruští a francouzští), jezdci na
koních a další herci. Hraný příběh byl zakončený zpěvem Luisy Gollo-
vé, která zazpívala české i francouzské písně tak krásně, že jí francouz-
ský generál nabídl splnění jakéhokoliv přání. A tak Luisa požádala, aby
město Nové Hrady bylo ušetřeno rabování a placení výpalného…

V rámci sobotního programu nejprve jezdci na koních a pan generál se
svým pobočníkem v kočáru projeli naším městem a vydali se do Pyhrab-
rucku, kde přiblížili místním celý příběh a pozvali je na odpolední program
v zámeckém areálu. Odpolední program poutavou i vtipnou formou při-
nesl ukázky výcviku vojska v době napoleonských válek, představil různé
druhy vojsk, jejich uniformy a vybavení. Návštěvníci se mohli seznámit
s vojenským ležením, zatančit dobové tance, pozdravit markytánky nebo
se zapojit do šermířských vystoupení. Vyvrcholením programu pak bylo
představení Koně v proměnách staletí, které připomnělo využití koní
v rámci různých epoch a ve vazbě na významné historické události a
osobnosti. Diváci tak zavítali do období starého Říma, do Francie za Jo-
hankou z Arku, do sedmnáctého století i do 1. světové války.

Původně jsme při plánování celého projektu chtěli udělat i ukázku
dobové bitvy, s ohledem na reálně probíhající válku na Ukrajině jsme
však program upravili pouze do přiblížení života vojáků v období napo-
leonských válek. Z pozitivních ohlasů návštěvníků obou dnů máme
velkou radost a věříme, že i v budoucnu budeme touto hravou formou
moci ukázat i další příběhy a historické události.

Za úspěšné zvládnutí této akce bych chtěl poděkovat konferenčnímu
centru v Zámku Nové Hrady (MBÚ AV ČR v.v.i.), spolku Acaballado,
rakouským partnerům projektu, M. Pelderlové (zajištění občerstvení),
zaměstnancům Technických služeb města N. Hrady a kolegyním z Měst-
ského úřadu v NH, které zajistily přípravu akce a její vyúčtování.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Tato aktivita je součástí projektu Malé i velké příběhy naší historie
(číslo projektu KPF – 01 – 318) v rámci projektu Fond malých projektů

(Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika).
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Muzejní přednáška o Jiřím Buquoyovi
Ve čtvrtek 20. října se v Kulturně-spolkovém domě konala

přednáška PhDr. Michala Morawetze, který se již dlouhodobě vě-
nuje buquoyskému rodu, a zejména postavě Jiřího Františka Bu-
quoye. Přednáška byla také představením nové knihy, kterou o
této postavě z rodu Buquoyů Michal Morawetz napsal. Zabývá se
v ní nejen postavením šlechtice v první polovině 19. století, ale
hlavně vědeckými zájmy Jiřího Buquoye, které se projevovaly
v nebývalé šíři. Pro ty, kteří mají o tuto tematiku zájem a přednáš-
ku nestihli, máme na Infocentru k zakoupení ještě několik výtisků
této publikace, z níž uvádím citát, který mě zaujal svou aktuálností
a orientací i v oblasti národohospodářské: „Podle Buquoyova
úsudku nebyl produktivním dělníkem ten, kdo se jako dobytek
dřel do úmoru, ale ten, který mírnou námahou dosahoval své
výživy a při tom si nacházel čas ke vzdělávání ducha. Snažil se ve
svých teoriích brzdit rozvoj technologií a průmyslu v míře, která
by kvůli ekonomickému zisku přetahovala obyvatelstvo z venkova do továren. Kritizoval také
nadměrné zabírání zemědělské půdy pro chov dobytka, neboť se tím snižovala soběstačnost
venkova a následně celé země. Buquoyovy ekonomické názory byly oceňovány právě pro
pochopení lidské přirozenosti a jejího zapojení do hospodářské teorie.“

Díky panu Michalu Morawetzovi a za podpory Jihočeské kraje máme v Novohradském mu-
zeu také některé nové prvky včetně třech nových panelů o Janu Nepomuku Buquoyovi. Těšíme
se na Vaši návštěvu a doufáme, že se budeme v zimě moci scházet na dalších Muzejních před-
náškách. Veronika Veberová

VÁBENÍ
Zdena Šáchová

Jak dobře znáš svou tajnou skrýš
co ukrývá tvůj poklad mladých přání.
Stříbrná oblaka prudkých jarních tání
i touhy o kterých jen ty sám víš.
Odvážné kroky tvých chlapeckých snů
voní dál kouzlem vzdálených obzorů.

Ta uzamčená komnata tě stále tajně láká
plíživě sleduje tě v patách jako stín.
Svádivě vyčkává a nabízí ten klíček
co dříve stejný zámek lehce otevíral.
A dnes ač zrezivělý, drsný časem
dál podvědomí tvoje tajně drásá
zníc dosud jasně zvonkem stříbrným.

Tak seber odvahu a pootevř ta dvířka.
Přec dlouhá léta udělat to chceš.
Pak zhluboka vdechni onu příchuť známou.
Nech se jí polaskat, podvol se a věř
že duše nestárnou, jen vnější masky klamou.
Vždyť chlapcem dychtivým zůstáváš i dál.
Tak radostně se zasměj
našel jsi svou mladost!
V náruči ji sevři a navždycky ji braň.

Pak opatrně do dlaně ji polož
neboj se o ni.
Tu nalezenou neztratíš již víc.
Svou snivou duší chlapce
zahřívej ji celou.
A rozvahou svou mužnou
sebranou tokem let vždy zárukou buď její.
Bezpečnou a jistou, a neuvidíš slzy.
Jen úsměv v jejích rtech.

Pak lehounce ta dvířka zase přivři.
Zamykat nemusíš, jen klíček dobře střez.
Pak obuj zas své roztoulané boty
na známé volání bílých husí
a vykroč rázným krokem po své cestě dál.
Krásné je totiž žít
když lásku svou si v dlaních s sebou nosíš.

A do ranečku přibal
čím duše strádala ti dřív:
nach červánků
modř oblaků
i bělost časných jiter
oblázky potoků
i pomněnkových cest.
Jen kroky svoje zvolni
a uprav jejich rytmus.
Ať lásku svoji volně můžeš nést.
Ať ruku v ruce nejbližší ti srdce
na známá místa šťastně můžeš vést.

Ty nové prahy štěstí
co spolu cestou objevíte
svým pochopíte citem.
A ve vás tak již navždy zůstanou.

Muzejní podvečer s knihou
18.11.2022 od 18 hodin

V pátek 18. listopadu se uskuteční v Kulturně-spolkovém
domě prezentace knihy Karel Bonaventura Buquoy a jeho
doba.  Kniha je jedním z výstupů uskutečněné konference
v roce 2021 v rámci projektu Buquoyský rok. Kniha by

tak měla mimo jiné nabídnout informace z konferenčních
přednášek a diskusí odborníků k tomuto tématu.

V doprovodném kulturním programu vystoupí
Mgr. Jana Šulistová a žáci ZUŠ F. Pišingera T. Sviny.

Při Muzejním podvečeru bude možné prezentovanou knihu zakoupit za zvýhodněnou
cenu a případně se i seznámit s dalšími knihami z produkce nakladatelství Veduta.

Akci pořádá Město Nové Hrady ve spolupráci s nakladatelstvím Veduta
a Ústavem historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.

Těšíme se na Váš zájem o historii.

Místo konání: Kulturně-spolkový dům, Česká ulice 74, Nové Hrady

Výlet k sousedům
V neděli 16. 10. 2022 se konal pro spolky a

zájemce o cestování výlet do Weitry s průvod-
cem a tlumočnicí. Po prohlídce města, při níž
jsme byli seznámeni nejen s původním dom-
kem krejčího, ale i s úžasnou středověkou vod-
ní cisternou, následovala prohlídka zámku. Ve
volných odpoledních prosluněných hodinách
si každý mohl užít Weitru po svém. Na cestě
zpět jsme ještě navštívili jedinečný kostel v Un-
serfrau, k němuž nám podal výklad profesor
Wolfgang Katzenschlager, který nám otevřel i
hřbitovní kapli Karner s románskými základy a
úžasnými freskami z 1. poloviny 16. století.
Někdy se to nezdá, ale svět kolem nás je plný
pokladů… V. Veberová

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).



20 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ listopad 2022

Listopad II
Eliška Búdová

Tak tu máme listopad,
předposlední měsíc v roce.
Jaký asi bude letos?
Studený a deštivý?
Pranostiky napoví.

Pokud bude studený,
leden bude zelený.
A když ještě někdy hřmívá,
úrodný rok nato bývá.

Listopadové sněžení,
neškodí vůbec osení.
A když sníh dlouho zůstane,
více než hnůj polím prospěje.

A na sv. Kateřinu,
schováme se pod peřinu.

§ Od posledního listopadového týdne bude v knihovně probíhat až do Vánoc prodej knih,
zejména dětských (Kniha jako dárek).

§ Od 1. prosince až do Vánoc mohou naši knihovní hříšníci využít Adventní amnestie
a „beztrestně“ přijít vrátit knihu, která již měla být dávno vrácena.

7. – 11. 11. 2022
bude Městská knihovna Nové Hrady
uzavřena z důvodu dovolené

Okénko do knihovny
Odbočka v lesích / Kateřina Karolová

Parta přátel vyráží na dovolenou do zapadlé horské oblasti na vý-
chodě Čech. Na krajinu padá tma a skupina se rozhodne použít lesní
zkratku, kterou objeví ve staré mapě. Poznámka na okraji před zpust-
lou cestou varuje, přesto se všichni do hlubin lesa vydají. Netuší ale,
jak děsivé tajemství se mezi stromy skrývá…

Nalezení / Jiří Březina
V kanceláři soukromé vyšetřovatelky Evy Černé se objeví zoufalý

otec pohřešované Elišky. Dívka způsobila tragédii, utekla a zřejmě si
chce ublížit. Rozjíždí se intenzivní pátrání a na místo dorazí i Tomáš
Volf, který vyrůstal v nedalekém maloměstě. Vyšetřování však oteví-
rá staré rány místních obyvatel. Tomáš se vrací k létu, které chtěl
navždy vytěsnit z paměti. Jenže právě jeho vzpomínky mohou být
jedinou šancí k nalezení zmizelé.

Volající / J. D. Barker
Kontroverzní rozhlasová moderátorka Jordan Briggsová si nebere

servítky. Na negativní reakce je zvyklá a nijak ji nepřekvapí, když se
jeden z posluchačů rozhodne ozvat. Zakřiknutý Bernie se jí dovolá do
ranní show a chce si zahrát hru. Jordan pobaveně souhlasí. Zdánlivě
neškodná hra se ale rychle změní ve vražedné běsnění.

Knihy pro děti od 10 let

Zmizení Edwina Lindy / David Jan Žák
Dobrodružný román pro mládež. Poslední rok byl pro Edwina jako

zlý sen. Potom, co za podivných okolností zmizel ve skalách jeho otec
a málem přišel o maminku, začínají i na Edwina dorážet temné síly.
Brzo si uvědomí, že se jim musí postavit čelem a bojovat, stejně jako
hrdinové jeho milovaných fantasy knížek. Spolu s kamarády se roz-
hodne ochránit tajemství, které mu zanechal otec: mapu Šumavy a
záhadný zápisník, který by v rukou mocných proměnil šumavské
hvozdy v kamennou poušť. Zmizení Edwina Lindy je první díl třídílné
dobrodružné série Tromby.

Žeberův odkaz / David Jan Žák
Pokračování dobrodružného románu z prostředí drsné šumavské

přírody. Jedenáctiletý Edwin zmizel! Jeho kamarádům Anežce, Viky,
Ptáčkovi a Klárce je jasné, že to nějak souvisí s profesorem Žeberou
a zápisníkem, který by v nepovolaných rukou proměnil šumavské
hvozdy v kamennou poušť. Nezbývá než se pustit do pátrání na vlastní
pěst. Parta dětí však nebude hledat jenom Edwina, ale i průchody do
tajemného světa Trombů. Stopy vedou k záhadnému pokladu a také
k dávnému přátelství, které se za podivných okolností rozpadlo.

Informace z městské knihovny
Zajímavou přednášku o fotografování vzácných a úchvatných nebe-

ských úkazů nazvanou „Jednadvacetkrát v NASA“ nám představil 5. říj-
na v naší městské knihovně astrofotograf a cestovatel Petr Horálek.

Petr Horálek se narodil se v roce 1986 v Pardubicích, kde již v út-
lém věku podlehl kouzlu hvězdného nebe. Ve stejném městě začal ve
svých 12 letech navštěvovat astronomický kroužek na tamní hvězdárně pod vedením dnes již ze-
snulého Václava Knolla. Astronomie ho neopustila ani po maturitě, takže se rozhodl vystudovat
bakalářský program Astrofyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V pro-
fesním i ve volném čase se věnuje popularizaci astronomie, především prostřednictvím populár-
ních astronomických článků na serveru České astronomické společnosti Astro.cz. Jeho největší
vášní v astronomii je pozorování a fotografování výjimečných nebeských úkazů. Zejména pak slu-
nečních a měsíčních zatmění, která ho uchvátila již v dětství a za nimiž cestuje po celém světě. Au-
tor je rovněž úspěšný astrofotograf, jehož fotografie nočního nebe a vzácných nebeských úkazů již
několikrát ocenila porota České astrofotografie měsíce. Za největší úspěch ovšem považuje, že už
jednadvacet jeho fotografií bylo vybráno NASA jako prestižní Astronomický snímek dne (Astro-
nomy Picture Of the Day – APOD). Na konci roku 2014 jej pozvala Evropská jižní observatoř
v Chile (ESO) jako prvního Čecha k funkci Fotografického ambasadora. V roce 2015 po něm byla
pojmenována planetka 6822 Horálek. Snímky autora můžete najít na jeho webových stránkách.

Zdroj www.petrhoralek.com D. Císařová, knihovnice
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Termíny kurzů a aktivit
na listopad 2022 v Komunitním centru

V letošním školním roce jsme se rozhodli realizovat část kroužků a
volnočasových aktivit pro děti v čase sobotního dopoledne nebo odpo-
ledne. 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 příjem-
nou 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 zároveň infor-
movat i na Fb Komunitko Nové Hrady nebo budou k doptání u koor-
dinátorky Komunitního centra Lucie Sovové.

¢ 5. listopadu – DŘEVÍČKA
Kroužek určený pro malé a velké kutily/ky. Pro tvoření a výrobu

používáme dřevěné konstrukční prvky SAMI systému od Samuela Foj-
tů (https://www.facebook.com/samuel.fojtu.1) jako např. různě dlouhé
lišty, kulatinu, špejle, kolečka a na slepení disperzní lepidlo (např. Her-
kules). K dispozici máme i nezbytné nářadí jako třeba metr, svěrák, pil-
ku anebo vrtačku. V nabídce máme velké množství návodů k sestavení
a slepení již vymyšlených modelů, ale je samozřejmě možné tvořit zce-
la spontánně dle vlastní fantazie. Kroužek probíhá pod odborným vede-
ním lektora Vladimíra Ryzka a koná se v sobotu 5. listopadu od 10 do
12 hodin a to buď v altánu v zadní části komunitní zahrady (v případě
mrazivého počasí v dolní části KC ve vzdělávací místnosti). Cena je
cca 100 Kč (dle spotřebovaného materiálu na výrobek).

Následující kroužek Dřevíček je v plánu na sobotu 3. prosince.

¢ 12. listopadu a 26. listopadu – FOTOKROUŽEK
Kroužek zaměřený nejen na fotografii, ale i video a obecně na práci

s multimédii je určen pro děti ve věku 10 – 18 let. Pro pořízení foto/vi-
deo materiálu děti využívají vlastní přinesené fotoaparáty (případně
mobilní telefony) a veškerou další potřebnou techniku či elektroniku
pro práci a následné zpracování pořízeného foto/video materiálu zapůj-

čuje po čas kroužku Komunitní centrum. K dispozici máme několik no-
tebooků, různé druhy stativů, osvětlovací techniku, mikrofony a další.
Lektorem kroužku je profesionální fotograf Jan Šmíd. Schůzka se koná
12. listopadu a následně 26. listopadu od 9 do 11 hodin v Komunitním
centru ve vzdělávací místnosti.

¢ 12. listopadu – POJĎME SPOLU VEN
Kroužek zaměřený na aktivní pobyt dětí venku v přírodě. Kroužek

volně navazuje na naše letní přírodní příměstské tábory jako odezva na
potřebu dětí se co nejvíce pohybovat venku, ideálně v lese. Bezpros-
třední blízkost přírody v okolí Nových Hradů nám umožňuje tuto potře-
bu naplnit. S dětmi si užijeme příjemné sobotní odpoledne v přírodě,
společně objevíme nová a zajímavá místa. Kroužek je určen pro děti od
6 let, vyrážet budeme za každého počasí a pohybovat se budeme ve
vzdálenost do 5 km od Komunitního centra. Neexistuje špatné počasí,
jen špatné oblečení, je tedy vhodné, aby děti byly vybaveny na pobyt

pokračování na str. 21
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v přírodě (tzn. vhodná obuv a oděv), dále aby měly malou svačinu a la-
hev s pitím. Průvodcem dětí je Kateřina Konrádová. Sraz je ve 14 hod. u
altánu v přední části komunitní zahrady a návrat je naplánován cca na
16 hod. Cena pro účastníka výpravy je 100 Kč.

Další společný výlet je plánován na sobotu 10. prosince

¢ 19. listopadu
VÝTVARNÉ EXPERIMENTY S LUCKOU

Výtvarné sobotní dopoledne věnujeme zkoumání vlivu výtvarného
tvoření na naši mysl a nervový systém, budeme trénovat schopnost na-
ladit se na tvůrčí flow, dovednost rozlišovat barevné tóny. Budeme po-
zorovat, které techniky nás harmonizují a ladí sami na sebe. Naučíme se
používat výtvarné nástroje jako techniky k sebepoznávání a seberozvoje.

Pracovat budeme za dobrého počasí ve venkovní učebně v zadní
části komunitní zahrady, zimu přečkáme v seminární místnosti ve
spodní části Komunitka. Dětem bude stačit vzít si s sebou 50 Kč a
v 10 hodin přijít. Lektorem je Lucie Sovová.

¢ 19. listopadu – VAŘÍME S RADKOU
Kurzy vaření a bezlepkového pečení určené pro velké i malé milov-

níky jídla a hlavně jeho přípravy. Vyzkoušíme nové recepty, dozvíme
se spoustu nového o zdravém a chutném vaření, společně si užijeme vo-
ňavé sobotní odpoledne. Vařit budeme recepty klasické i netradiční
a péct budeme zcela bezlepkově. Lektorka kurzů má letité zkušenosti
s bezlepkovou dietou, a tedy i s přípravou vynikajících bezlepkový po-
krmů pro děti i dospělé. Její vynikající a zdravé pokrmy si zamilujete.
Vzhledem k blížícím se Vánocům si také připravíme těsto na bezlepko-
vé vánoční perníčky, které si následně na prosincovém (3. 12.) kurzu
dozdobíme. Lektorkou kurzu je Radka Němcová. Vařit a péct budeme
v komunitní kuchyni 19. listopadu od 14 do 17 hod. Cena kurzu je
100 Kč (+ cena použitých potravin).

Keramická dílna KÁNA – II. výpal v peci na dřevo
7.10.2022 brzy ráno se sešli v komunitní zahradě účastníci druhého

výpalu pece na dřevo. Celý den před tím se pec nakládala a ráno jsme
doložili už jen poslední mističky a porcelánové kalíšky. Výpal pece za-
čal v půl desáté dopoledne. Od samého počátku bylo zřejmé, že je to
jiné pálení.

Teplotní křivka byla stanovena s rychlejším nárůstem teploty, službu
držící dvojice měly tedy od začátku mnoho práce. Příprava dřeva i společ-
ného oběda byla pro přítomné však spíše zábavou a vše probíhalo ve velmi
přátelské atmosféře. Topeniště bylo zakrýváno plechem, přikládání bylo
díky menšímu žáru pohodlnější a nárůst teploty pravidelný a rychlý.
Bylo zřejmé, že pec se chová jinak než poprvé, klidně a spolehlivě na-
růstala teplota v peci a všichni paliči si navzájem pomáhali. Během ve-
čera shlédli i film o stavbě pece Anagama pana Tomse s výkladem, což
byl opravdu velký zážitek a důkaz lidské píle a dovednosti. Naše pálení
bylo bez větších problémů o půlnoci u konce a my mohli jít odpočívat.

Vykládání pece ve středu ukázalo, jak jsme pálili a nakládali, jak
nám vyšly vzorečky dvaceti nových glazur. Máme mnoho poznatků,
které budeme zpracovávat. Potřebujeme také lépe upravit prostor ko-
lem peciště, namontovat regály, které umožní lepší přehled zboží při
nakládání, také při manipulaci s pecními stojkami a pláty. Postupně se
vše ukazuje a čeká nás ještě velmi mnoho tvořivé práce. Na další půlrok
máme pěknou řádku úkolů, a tak je potřeba zase rychle začít, abychom
do dalšího výpalu měli vše vyladěno. Ukázalo se, i kolik zboží je potře-
ba připravit, aby při nakládání bylo z čeho vybírat. Dvanáct beden
zboží nám zbylo na další výpal, přichystáme tedy dalších dvacet, a tak
budeme mít vždy dobrý základ pro nakládání pece. Krásné výrobky
nám budou odměnou.

Všem účastníkům pálení patří velké poděkování a doufáme, že jsme
si všichni odnesli radost ze společného díla.

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

Keramická dílna KÁNA

Termíny kurzů a aktivit v komunitním centru
(pokračování ze str. 20
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Czech Bohemia Open Českého svazu Allkampf Jitsu

Karatisté uspěli na Samurai Cupu v sebeobraně
V sobotu 22.10.2022 se ve sportovní hale v Chodově u Karlových

Varů konal Mezinárodní závod Czech Bohemia Open Českého svazu
Allkampf-Jitsu. Republikový šampionát byl třetí soutěží v letošním
roce a zúčastnilo se ho přes 280 závodníku z 34 klubů bojových umění
z České republiky, Německa, Moldávie, Slovenska a Rakouska.

Soutěž v bojovém umění se konala v celkem sedmi disciplínách:
Hard kata - jsou předváděny sestavy z karate, Allkampf-Jitsu nebo Ta-
ekwon Do, jež znázorňují boj proti imaginárním útočníkům a závodník
je musí zacvičit co nejpřesněji a v plném nasazení. Self Defense a Self
Defense realistic jsou disciplíny sebeobrany a jsou ukázkou toho, jak
by mohly být techniky bojového umění aplikovány v násilných střetnu-
tích. Cílem je demonstrovat schopnost trénovaného bojovníka použít
sílu k přemožení útočníka (nebo útočníků) v těch situacích, které to
vyžadují. Fighting, Grappling a Kick Light jsou různě kontaktní spor-
tovní zápasy, ve kterých musí závodníci předvést, ve Fightingu závod-
níci používají kopy, údery, ale také porazy a boj na zemi, kde je ji
zakázáno provádět údery, Grappling je boj pouze v úchopu, velmi po-

dobné Judu a Kick Light je v podstatě spojení obou předchozích discip-
lín. Disciplína Ribbons Getting je určena nejmladším dětem, kdy se
hravým způsobem simuluje duel a děti se učí koordinaci a obratnosti.
Závodníci se snaží vzájemně si odebrat stužky, které jim visí za páskem
a vítězí závodník, který v časovém limitu odebere všechny soupeřovy
stužky.

V kategorii starší žákyně U14 10-13 v disciplíně Hard kata vítězila
Nikola Morongová, dále pak vybojovala stříbrnou medaili v disciplíně
Self defense creative a nakonec přidala bronz v disciplíně Self defense
real. Pěkné páté místo v silně obsazené kategorii mladších žáků získal
Patrik Morong v disciplíně Ribbons Getting a další páté místo obsadil
Karel Morong ve sloučené kategorii Hard kata muži a junioři.

Veliké díky patří všem soutěžícím a trenérům za to, že se v tak krát-
kém čase připravili na tuto soutěž a rovněž i rodičům našich nejmenších
závodníků za podporu.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Zleva trenér Martin Hermann, závodníci Karel, Patrik a Nikola Moron-
govi na Czech Bohemia Open v Chodově

Nikola Morongová zvítězila v disciplíně Hard kata v kategorii starší
žákyně

Úspěch Novohradských karatistů na III. kole Krajských lig v karate

Šest zlatých medailí
z Krajských soutěží

V sobotu 1. října 2022 se ve sportovní hale v Horní Stropnici konalo
III. kolo Krajské ligy a Ligy talentované mládeže v karate. Spojené sou-
těže organizovala Tělovýchovná jednota Nové Hrady a celou sportovní
akci zajišťovali členové oddílu karate. Těchto krajských soutěží se
účastnilo celkem přes sto třicet závodníků z dvanácti oddílů a škol kara-
te z celého Jihočeského, ale také z Jihomoravského kraje.

Soutěže začaly po deváté hodině slavnostním nástupem závodníků,
které jsem jako ředitel soutěže zde přivítal a předal slovo čestným hos-
tům. Nejprve hovořil pan starosta Nových Hradů Vladimír Hokr, který
popřál všem soutěžícím úspěch ve sportovním klání a také vyzdvihl vý-
znam sportu v dnešní době. Dalším čestným hostem byl pan Ivan Doro-
tovič předseda Tělovýchovné jednoty Nové Hrady, který rovněž popřál

Ladislav Bárta zvítězil v disciplíně kumite muži +84 k stříbro vybojoval
Tomáš Balkopokračování na str. 25
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všem závodníkům zdar v soutěži a ocenil dlou-
hodobou úspěšnou sportovní činnost oddílu TJ
Karate Nové Hrady.

Závod odstartoval disciplínou kata - sou-
borná cvičení, kde závodníci musí zacvičit
technicky správně povinnou sestavu složenou
z postojů, krytů, úderů a kopů proti imaginár-
ním útočníkům. Proti sobě nastupovali vždy
dva soutěžící rozlišení červenou (AKA) a mod-
rou (AO) šerpou. Po odcvičení obou závodníků
se rozhodčí pomocí barevných praporků při-
klonili k barvě šerpy vítěze.

V soutěži Liga talentované mládeže zvítě-
zil v disciplíně kata starší žáci Jan Žiak, stříbro
v téže kategorii vybojoval Jonáš Mareš. V dis-
ciplíně kata mladší žáci získal stříbrnou me-
daili Patrik Morong a bronz pak získal pro
naše barvy Matyáš Mareš.

V soutěži Krajská liga zvítězila Nikola Mo-
rongová v disciplíně kata starší žákyně a v téže
kategorii přidala stříbro pro naše barvy Karolí-
na Houserová. V kategorii kata mladší žáci
vybojoval opět stříbro Patrik Morong a bronz
v téže kategorii přidal k našim medailovým
ziskům Štěpán Šíma.

Mezi juniory kraloval Marek Houser, když
s přehledem zvítězil jak v disciplíně kata, tak i
v disciplíně kumite - sportovní zápas dvojic
dle pravidel WKF. Zde proti sobě nastupují
závodníci v jednotlivých věkových a váho-
vých kategoriích a jsou rozděleni podle pohla-
ví. Zápas trvá od 1 minuty u mladších žáků až
po 3 minuty u dospělých. Soupeři jsou opět
rozlišeni barevnými šerpami modrou a červe-
nou a barvě také odpovídají chrániče na ruce a
nohy. V disciplíně kata muži zvítězil Tomáš
Balko. V disciplíně kumite muži +84 kg zvítě-
zil zkušený závodník Ladislav Bárta a stříbro
v této kategorii vybojoval Tomáš Balko.

Domnívám se, že jsme společně dokázali
připravit důstojné podmínky pro krajské sou-
těže a podle kladné reakce diváků, rodičů, závodníků, ale také rozhod-
čích a vedoucích oddílů se nám organizace povedla.

Rád bych poděkoval realizačnímu týmu ve složení: Tomáš Balík -
rozhodčí, Tomáš Hermann – rozhodčí, Petr Zachař – kouč našich zá-
vodníků, pořadatelům: Milanovi a Natálie Machovi, Nikole a Karolíně
Staňkové, Karlovi Morongovi, Tereze Korandové za pořadatelskou
činnost a obsluhu časomír na soutěžích, Martinovi Hermannovi ml.,
Ladislavu Bártovi a Bronislavu Němcovi za pomoc s přípravou haly a

dopravou tatami a samozřejmě všem závodníkům a dalším členům od-
dílu. Děkuji paní Mikešové a panu Miklovi za zajištění vybavení a
občerstvení pro tuto soutěž, za pomoc s přípravou technického zázemí
a ozvučení sportovní haly.

Rád bych poděkoval všem závodníků za vzornou reprezentaci oddí-
lu a města a ještě jednou blahopřeji medailistům k pěkným výsledkům a
přeji všem mnoho zdaru v dalším sportovním snažení.

Martin Hermann, předseda oddílu Karate

Patrik Morong vybojoval dvě stříbra z disciplíny kata mladší žáci v obou kolech Krajské ligy

Medailisté z Krajské liy v karate Nikola Morongová, Tomáš Balko, Patrik Morong, Karolína
Houserová, Marek Houser a trenér Martin Hermann

V kategorii kata starší žáci vítězil Jan Žiak a stříbro získal Jonáš Mareš

Fotbal
Blíží se svátek sportu na celé zeměkouli, a

to je fotbal na MS v Kataru! Sledovat ho bude
5 miliard fanoušků a diváků! Doufám, že se bu-
dou dívat i naši fotbalisté na Hradech. Bude to
skvělé divadlo! Je to geniální hra a vlastně geni-
ální sport! Je to také nejkrásnější sport! Góly ve
fotbalu jsou nádherné! Na světě jsou také nejví-
ce fotbalisté. Je to zábava na celý život!

Bavil jsem se s některými „duchovními“
o fotbalu a oni mi potvrdili, že fotbal je „boží“
hra! Spoustu států totiž fotbal zbožňuje.

Jedno vím jistě! Fotbal nezahyne!
Miroslav Hruška

„Proč milujeme fotbal? ...protože tam na
hřišti jsme všichni stejní!“

(pokračování ze str. 24)
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KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE!
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