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Vážení spoluobčané,
když jsme v posledních letech byli smutní z toho, jak do našich životů vstoupila covidová

pandemie, věřili jsme, že vše zvládneme a že zase bude lépe. Málokdo čekal, že v naší „civilizo-
vané“ době může přijít něco horšího. Přestože celý svět sledoval situaci v Rusku, všichni doufa-
li, že „z toho nebude válka“. Obavy pesimistů se ale nakonec, bohužel, naplnily a Ruskem
rozpoutaná válka zasáhla do života lidí téměř na celém světě.

Už se nechci dlouze vracet k tomu, co všechno jsme poté zažili. Jen bych rád nyní na konci
roku ještě jednou poděkovat všem, kteří jakoukoliv formou pomáhali, otevřeli svá srdce a hleda-
li cestu k tomu, aby ti, kteří museli opustit své domovy v době války (a mnohdy tam zanechat
část svých rodin!), našli v našem městě solidní životní podmínky a přátelské přijetí. Děkuji Vám
za Vaši pomoc a solidaritu!

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
(pokračování článku uvnitř NZ)

První svíce adventní zapálena i na novohrad-
ském náměstí při společném zahájení Adventu

K. J.

Foto z prezentace a křtu knihy, která pojednává i o naší historii.
Recenze knihy uvnitř NZ. #$ K. J.

Nikola Morongová vítezila v disciplíně kata
starší žákyně Více informací uvnitř NZ

Cech sv. Huberta se uvnitř zpravodaje ohlíží
za svojí celoroční prací
Dočtete se na str. 15–16                          K. J.

Sv. Martina  přivítali i v mateřské školce.
Více o tom, co se dělo ve školce, se dočtete na
str. 17–18                                                 K. J.

Obrázek s přáním Krásných Vánoc je ze školní
družiny a my to přání rádi posíláme dál…
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FOTOOHLÉDNUTÍ
aneb Společně pečujeme a radujeme se, třeba ve školce
nebo ve školní družině

Více se o tom dočtete uvnitř zpravodaje

Zamykání zahrádky u Broučků

Zamykání zahrádky u Koťátek

Zamykání zahrádky u Sluníček Zamykání zahrádky u Žabiček

Halloveeenský týden ve školní družině #$"&
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Zápis ze 135. schůze městské rady
ze dne 10.10.2022

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 134. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 134. jednání rady města.

� 2. Pronájem hotelu Máj
Rada města schvaluje záměr pronájmu po-
zemku parc. č. st. 470, jehož součástí je
stavba čp. 295, část objektu - restaurační za-
řízení, dle návrhu a zároveň pověřuje tajem-
níka MěÚ Nové Hrady zveřejněním záměru
na úřední desce města.
(Rada opětovně projednala podmínky pro-
nájmu části hotelu Máj. Město Nové Hrady
má zájem pronajmout restaurační část hotelu
(tzv. formanka, jídelna, kuchyň a její záze-
mí). Návrh stanovil minimální částku proná-
jmu na 12.500,- Kč/měsíc.)

� 3. Smlouva o dílo – "ČOV Nové Hrady –
obnova řídící jednotky PLC"
Rada města schvaluje Smlouvu o dílo na
akci "ČOV Nové Hrady - obnova řídící jed-
notky PLC" se společností ČEVAK a.s. a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada projednala návrh smlouvy o dílo ve
věci ČOV Nové Hrady - obnova řídící jednot-
ky PLC se společností ČEVAK a.s. Návrh
smlouvy řeší dodávku repasované jednotky

PCL a práce související se zajištěním chodu
ČOV v celkové výši 126.600 Kč bez DPH.)

� 4. Zápis sociální komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
Sociální komise ze dne 10.10.2022.
Rada města schvaluje na základě doporuče-
ní a zápisu z jednání Sociální komise rady
města Nové Hrady přidělení bytu č. 1
v domě čp. 108 (byt 2+1 o velikosti
64,75 m2) paní M. Ešnerové, Nové Hrady a
pověřuje Technické služby města Nových
Hradů (p. Duspivová) přípravou nájemní
smlouvy.
Rada města schvaluje na základě doporuče-
ní a zápisu z jednání Sociální komise rady
města Nové Hrady přidělení bytu č. 6
v domě čp. 59 (byt 2+1 o velikosti 83,87 m2)
paní P. Špačkové, Nové Hrady a pověřuje
Technické služby města Nových Hradů
(p. Duspivová) přípravou nájemní smlouvy.
(Rada projednala zápis z jednání Zápis So-
ciální komise ze dne 10.10.2022 s doporu-
čením pro radu.)

� 5. Rozpočtové opatření č. 11/2022
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 11/2022.
(Rada obdržela od Ekonomického odbo-
ru MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 11/2022.)

� 6. Zápis z mimořádné schůze – SDH Údolí
Rada města bere na vědomí zápis z mimo-
řádné výborové schůze SDH Údolí ze dne
23.09.2022 a pověřuje starostu města svolá-
ním jednání rady města se zástupci SDH
Údolí ve věci pořízení nového dopravního
automobilu a přívěsu.
(Rada obdržela zápis z mimořádné výboro-
vé schůze SDH Údolí ze dne 23.09.2022.)

� 7. Žádost o dotaci HZS Jčk – Poskytnutí
účelové neinvestiční dotace
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí účelové neinvestiční dotace na

výdaje SDH Nové Hrady za období od
01.08.2021 do 31.08.2022 a pověřuje In-
vestiční a majetkový odbor MěÚ Nové
Hrady podáním této žádosti.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh
žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace za SDH Nové Hrady na výdaje jed-
notky SDH obcí za období od 01.08.2021
do 31.08.2022 (Výdaje za odbornou přípra-
vu, za uskutečněný zásah, a na vybavení a
opravy neinvestiční povahy jednotek SDH
obcí). Poskytovatelem je Ministerstvo vnit-
ra – generální ředitelství Hasičského zá-
chranného sboru České republiky. Celková
požadovaná výše dotace odpovídající způ-
sobilým výdajům činí 160.185 Kč.)

� 8. Schválení kalkulace – SDH Údolí
u N.H.
Rada města schvaluje pořízení doplňků pro
SDH Údolí u Nových Hradů - DA - L1Z
VA Transporter (Údolí u Nových Hradů)
dle návrhu v celkové výši 42.400 Kč bez
DPH.
(Rada projednala schválení pořízení doplň-
ků do DA - L1Z VA Transporter (Údolí
u Nových Hradů) dle návrhu v celkové výši
42.400 Kč bez DPH.)

� 9. Poskytnutí dotace – Město Nové
Hrady – Dopravní automobil s přívěsem
pro hašení
Rada města bere na vědomí rozhodnutí o pos-
kytnutí dotace v rámci projektu "Nové Hrady
– Dopravní automobil" a pověřuje starostu
města ve spolupráci s Investičním a majet-
kovým odborem MěÚ Nové Hrady dalším
jednáním.
(Rada obdržela od Ministerstva vnitra, ge-
nerálního ředitelství HZS ČR, odboru fi-
nančního rozhodnutí o poskytnutí dotace
v rámci projektu "Nové Hrady – Dopravní
automobil". Celkové náklady na akci činí
1.413.182 Kč, z toho účast státního rozpoč-
tu/dotace - 450.000 Kč.)

� 10. Zpráva o monitoringu – OŽP
Rada města bere na vědomí zprávu o monito-
ringu podzemních a povrchových vod v pros-
toru skládky odpadů v Nových Hradech za
rok 2022.
(Rada obdržela od společnosti SaNo CB
s.r.o. zprávu o monitoringu podzemních a
povrchových vod v prostoru skládky odpa-
dů v Nových Hradech za rok 2022.)

� 11. Smlouva o bud. smlouvě o zřízení
věc. břemene – Byňov, čp. 90 – kabel NN
Rada města souhlasí se smlouvou č.:
CB-001030071984/001-FIRA o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se
společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice na akci: Byňov, čp. 90 - kabel
NN, za jednorázovou úplatu ve výši
4.200 Kč a postupuje návrh ke schválení za-
stupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti Fiera a.s.,
Jindřichův Hradec návrh smlouvy č.:

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4

INFORMACE o změně v zápisech z jednání rady města
a zastupitelstva města v souvislosti s aplikací zásad GDPR neboli
dle zákona o ochraně osobních údajů

S ohledem na nutnost dodržovat nařízení k ochraně osobních údajů dochází k úpravě zápi-
sů z jednání zastupitelstva města a rady města. Nařízení říká, že smyslem uveřejňování je in-
formovat o činnostech obce, nikoliv o osobách, kterých se může zasedání týkat (například
v případě projednání jejich žádosti či stížnosti).

U zveřejňování informací z jednání a usnesení zastupitelstva a z jednání a usnesení rady
na internetu, v tisku a jiných médiích, nebo podávání informací dalším osobám podle zákona
o svobodném přístupu k informacím dochází ke zveřejňování informace obsahující osobní
údaje neomezenému okruhu osob. Povinností obce, hl. m. Prahy nebo kraje je zajistit
dodržování zákona o ochraně osobních údajů a v této souvislosti je třeba zveřejňované osobní
údaje pro daný účel anonymizovat, případně rozsah zpřístupňovaných osobních údajů ve
zveřejňované verzi dokumentu omezit.

Dle výkladu zákona je přípustné v některých případech uvedení pouze iniciál jmen a pří-
jmení kupujících bez přesnější adresy (uvede se např. část obce nebo ulice). V těchto přípa-
dech je ovšem třeba brát ohled také na velikost obce, kdy zejména u menších obcí by i
uvedením prostých iniciál a ulice již nedošlo k dostatečné anonymizaci. Údaje není třeba
anonymizovat, jestliže je kupujícím osoba právnická.

Místní (nebo oprávněný) občan tak získá např. z internetu dostatečnou informaci o prodeji
určitého pozemku a zajímá-li jej jméno kupujícího, má zákonem stanovené právo nahlédnout
do originálu písemnosti uloženého na příslušném úřadě. I v tom, že pro získání osobních úda-
jů je v některých případech třeba vyvinout určité úsilí, lze spatřovat prvek jejich ochrany.
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CB-001030071984/001-FIRA o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene na stav-
bu pod názvem "Byňov, čp. 90 - kabel NN".
Stavbou budou zatíženy pozemky parc. č.
1883/1 a 37/4 v k.ú. Byňov.)

� 12. Smlouva o bud. smlouvě o zřízení
věc. břemene – Údolí, K 237/3 – kabel NN
Rada města souhlasí se smlouvou č.:
CB-001030071998/001-EGDM o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se spo-
lečností E.ON Distribuce, a.s. České Budě-
jovice na akci: - Údolí, K 237/3 - kabel NN,
za jednorázovou úplatu ve výši 5.360 Kč a
postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada obdržela od společnosti Union
Grid s.r.o., Praha návrh smlouvy č.:
CB-001030071998/001-EGDM o budou-
cí smlouvě o zřízení věcného břemene na
stavbu pod názvem "Údolí, K 237/3 - kabel
NN". Stavbou bude zatížen pozemek parc.
č. 1432/21 v k.ú. Údolí u Nových Hradů.)

� 13. Smlouva o bud. Smlouvě o zřízení
věc. břemene – Nakolice, K 1526 –
úprava NN
Rada města souhlasí se smlouvou č.:
CB-001030073708/001-EGDM o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se spo-
lečností E.ON Distribuce, a.s. České Budě-
jovice na akci: - Nakolice, K 1526-úprava
NN, za jednorázovou úplatu ve výši 2.650
Kč a postupuje návrh ke schválení zastupi-
telstvu města.
(Rada obdržela od společnosti Union
Grid s.r.o., Praha návrh smlouvy č.:
CB-001030073708/001-EGDM o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene na stav-
bu pod názvem "Nakolice, K 1526-úprava
NN". Stavbou bude zatížen pozemek parc.
č. 1561 v k.ú. Nakolice.)

� 14. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících správních řízení, ve kterých je měs-
to účastníkem řízení, a neměla k nim
připomínky.)

� 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.)

� 16. Honební společenstvo Nové Hrady –
Valná hromada
Rada města bere na vědomí Usnesení Val-
né hromady Honebního společenstva Nové
Hrady ze dne 07.10.2022.
(Rada obdržela usnesení z Valné hromady
Honebního společenstva Nové Hrady kona-
né dne 07.10.2022 v hotelu Máj.)

Zápis z 1. schůze městské rady
ze dne 31.10.2022

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 135. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 135. jednání rady města.
(Rada provedla kontrolu usnesení ze 135.
jednání rady města a neměla k nim připo-
mínky.)

� 2. Žádost o pronájem - Údolí
Rada města bere na vědomí žádost pana
Zdeňka K., Nové Hrady o pronájem části
pozemku parc.č. KN 1431/6, k.ú. Údolí
u Nových Hradů. Rada města schvaluje zá-
měr pronajmout část pozemku parc.č. KN
1431/6, k.ú. Údolí u Nových Hradů o celko-
vé ploše cca 68 m2 dle návrhu, na dobu urči-
tou pěti let, za částku 2 Kč/m2/rok a
pověřuje tajemníka MěÚ zveřejněním zá-
měru na úřední desce města.
(Rada opětovně projednala žádost pana
Zdeňka K., Nové Hrady o pronájem části
pozemku parc.č. KN 1431/6, k.ú. Údolí
u Nových Hradů.)

� 3. Odstoupení od zájmu – Údolí
Rada města bere na vědomí odstoupení od
zájmu pronajmout část pozemku parc.č.
652/6, k.ú. Údolí u NH od paní Moniky S.,
Nové Hrady a Marcely P. Velešín.
(Rada projednala odstoupení od zájmu pro-
najmout část pozemku parc.č. 652/6, k.ú.
Údolí u NH od paní Moniky S., Nové Hrady
a Marcely P. Velešín.)

� 4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věc. břemene – "Hlinov, čp. 75 – kabel NN"
Rada města souhlasí se smlouvou č.:
CB-001030071844/002-ASE o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se spo-
lečností E.ON Distribuce, a.s. České Budě-
jovice na akci: Hlinov, čp. 75 - kabel NN, za
jednorázovou úplatu ve výši 4.800 Kč a po-
stupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada obdržela od společnosti ASE,
s.r.o. Bořanovice návrh smlouvy č.:
CB-001030071844/002-ASE o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene na stav-
bu pod názvem "Hlinov, čp. 75 - kabel NN".
Stavbou bude zatížen pozemek parc. č.
1180/2 v k.ú. Údolí u Nových Hradů.)

� 5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věc. břemene – "Štiptoň, K 381/1– kabel NN"
Rada města souhlasí se smlouvou č.:
CB-001030070317/002-PRO2 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se spo-
lečností E.ON Distribuce, a.s. České Budě-
jovice na akci: Štiptoň, K 381/1- kabel NN,

za jednorázovou úplatu ve výši 14.200 Kč a
postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada obdržela od společnosti PRO 22 v.o.s.,
se sídlem v Českých Budějovicích návrh
smlouvy č.: CB-001030070317/002-PRO2
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne na stavbu pod názvem "Štiptoň, K 381/1-
kabel NN". Stavbou budou zatíženy poze-
mky parc. č. 1493/2 a 1493/3 v k.ú. Štip-
toň.)

� 6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věc. břemene – "Janovka, K 2568/5-
úprava NN"
Rada města souhlasí se smlouvou č.:
CB-001030074554/002-SECB o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se spo-
lečností E.ON Distribuce, a.s. České Budě-
jovice na akci: Janovka, K 2568/5- úprava
NN, za jednorázovou úplatu ve výši 2.500
Kč a postupuje návrh ke schválení zastupi-
telstvu města.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB a.s., se sídlem České Budějovice návrh
smlouvy č.: CB-001030074554/002-SECB
o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene na stavbu pod názvem "Janovka,
K 2568/5- úprava NN". Stavbou bude
zatížen pozemek parc. č. 1456/2 v k.ú. Údo-
lí u Nových Hradů.)

� 7. Žádost o změnu ÚP – k.ú. Nové
Hrady
Rada města bere na vědomí Návrh na změ-
nu územního plánu obce Nové Hrady od
MVDr. Pana Pavla K., Nové Hrady s kon-
statováním, že změna bude řešena v změně
ÚP č. 1 (po schválení nového ÚP, který je
ve fázi schválení).
(Rada projednala Návrh na změnu územní-
ho plánu obce Nové Hrady od pana MVDr
Pavla K., Nové Hrady. Návrh řeší změnu
územního plánu parc.č. 895/1, k.ú. Nové
Hrady.)

� 8. Komise rady města
Rada města zřizuje finanční komisi, sociální
komisi, komisi pro kulturu, podnikání a ces-
tovní ruch, prorodinnou komisi a komisi život-
ního prostředí s účinností od 1.11.2022.
Rada města jmenuje členy finanční komise:
Marie Mrkvičková, Mgr. Lucie Kříhová (za-
pisovatelka komise), Ing. Pavel Hamberger,
Ing. Eva Ševčíková, Miroslav Šlenc, Miro-
slav Vrchota, Jaroslav Faktor, Bc. Roman
Schmidt a Josef Sýkora.
Rada města jmenuje členy komise životní-
ho prostředí: Zdeněk Vaněk (zapisovatel
komise), Ing. Jiří Liška, Karel Ottenchläger
a Ing. Jitka Šáchová.
Rada města jmenuje členy sociální komise:
Lenka Roulová (zapisovatelka komise),
MUDr. Nataša Návarová, Alena Kedrušo-
vá, Jiřina Konečná, Václav Švarc, Eva Bry-
chová a Ing. Ladislava Bártová.
Rada města jmenuje členy komise pro kul-
turu, cestovní ruch a podnikání: Tomáš Do-
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rotovič, Martin Cápl, Květuše Jarolímková
(zapisovatelka komise), Ing. Pavel Hamber-
ger, Josef Škornička, Bc. Jiří Plouhar, Petr
Michale, Mgr. Michal Jarolímek, Jiřina Ko-
nečná a Mgr. Veronika Veberová, Ph.D.
Rada města jmenuje členy prorodinné ko-
mise: Mgr. Jana Tomášková, Mgr. Michal
Jarolímek, Lucie Sovová (zapisovatelka ko-
mise), Bc. Ilona Volfová.
(Rada projednala zřízení komisí rady města
a jmenování jejích členů dle návrhů politic-
kých stran a hnutí.)

� 9. Stanovení měsíčních paušálů za
telefonní hovory
Rada města stanovuje paušální částku za
používání telefonu pro starostu města dle
návrhu.
(Rada projednala záležitost týkající se sta-
novení paušálů na mobilní telefony pro úče-
ly výkonu funkcí.)

� 10. Plán údržby – ČEVAK, a.s.
Rada města bere na vědomí Návrh plánu
údržby vodovodu a kanalizace města Nové
Hrady od společnosti ČEVAK a.s.
(Rada projednala od společnosti ČEVAK
a.s. Návrh plánu údržby vodovodu a kanali-
zace města Nové Hrady pro rok 2023.)

� 11. Přezkum hospodaření 2022 –
Krajský úřad
Rada města bere na vědomí Zápis Krajského
úřadu Jihočeského kraje, Odbor ekonomic-
ký, Oddělení přezkumu a metodiky hospoda-
ření obcí z dílčího přezkoumání hospodaření
za rok 2022 města Nové Hrady.
(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje Zápis Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje Odbor ekonomický, Oddělení
přezkumu a metodiky hospodaření obcí
z dílčího přezkoumání hospodaření za rok
2022 města Nové Hrady s tím, že byly zjiš-
těny "chyby a nedostatky méně závažného
charakteru podle ustanovení § 10 odst.
3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. s tím, že
chyba spočívala v nekontrolování plnění
usnesení zastupitelstva obce, popřípadě
rady města" ze strany kontrolního výboru
zastupitelstva města.)

� 12. Dotační program na podporu
narozených dětí z Jčk
Rada města bere na vědomí oznámení
o poskytnutí dotace s názvem "Vítání no-
vých občánků ve městě Nové Hrady" ve
výši 60.000 Kč v rámci Dotačního progra-
mu na podporu narozených dětí z Jihoče-
ského kraje a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o poskytnutí dotace.
(Rada projednala smlouvu k poskytnutí do-
tace v rámci Dotačního programu na podpo-
ru narozených dětí z Jihočeského kraje.
Město získá dotaci ve výši 60.000 Kč (50 %
celkových nákladů).)

� 13. Pracovní skupina – Program
regenerace MPZ Nové Hrady
Rada města bere na vědomí složení pracov-
ní skupiny dle návrhu.
(Rada projednala návrh na jmenování pra-
covní skupiny v rámci Program regenerace
MPZ Nové Hrady.)

� 14. Stanovení inventarizační komise
Rada města stanovuje složení Inventarizač-
ní komise města Nové Hrady dle návrhu
s účinností od 01.11.2022.
(Rada města projednala návrh na složení In-
ventarizační komise města Nové Hrady ur-
čené k inventarizaci majetku.)

� 15. Stanovení likvidační komise
Rada města stanovuje složení Likvidační ko-
mise města Nové Hrady dle návrhu s účin-
ností od 01.11.2022.
(Rada města projednala návrh na složení
Likvidační komise města Nové Hrady urče-
né k vyřazování a likvidaci majetku města.)

� 16. Směrnice pro zpracování a oběh
účetních dokladů pro Městský úřad
Nové Hrady
Rada města schvaluje/vydává Směrnici pro
zpracování a oběh účetních dokladů pro
Městský úřad Nové Hrady s účinností od
01.11.2022.
(Rada projednala návrh Směrnice pro zpra-
cování a oběh účetních dokladů pro Měst-
ský úřad Nové Hrady. Směrnice řeší způsob
zpracovávání všech účetních dokladů MěÚ
Nové Hrady, mj. v návaznosti na aktuální
legislativní právní předpisy.)

� 17. INTERNETLÉKÁRNA.CZ s.r.o.  –
oznámení
Rada města bere na vědomí vyjádření jed-
natele společnosti INTERLÉKÁRNA.CZ
s.r.o. a pověřuje starostu města dalším jed-
náním ve věci zajištění dostupnosti léků.
(Rada obdržela oznámení o znovuotevření
lékárny v Nových Hradech. Jednatel společ-
nosti INTERLÉKÁRNA.CZ s.r.o. oznamu-
je, že kvůli personálním problémům nebude
možné místní lékárnu otevřít a obnovit její
otevírací doby dříve než od ledna 2023.)

� 18. Základní škola Nové Hrady –
Střednědobý výhled + rozpočet 2023
Rada města schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu Základní školy Nové Hrady na roky
2023–2025.
Rada města schvaluje rozpočet Základní ško-
ly Nové Hrady na rok 2023.
(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady střednědobý výhled rozpočtu na roky
2023-2025 a návrh rozpočtu na rok 2023.
Rozpočet předpokládá výši dotace na pro-
voz 3.800.000 Kč.)

� 19. Mateřská škola Nové Hrady –
Střednědobý výhled + rozpočet 2023
Rada města schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu Mateřské školy Nové Hrady na
roky 2023–2025.
Rada města schvaluje rozpočet Mateřské
školy Nové Hrady na rok 2023.

(Rada obdržela od Mateřské školy Nové
Hrady střednědobý výhled rozpočtu na roky
2023–2025 a návrh rozpočtu na rok 2023.
Rozpočet předpokládá výši dotace na pro-
voz 1.553.000 Kč.)

� 20. TSM Nových Hradů – Střednědobý
výhled + rozpočet 2023
Rada města schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu Technických služeb města No-
vých Hradů na roky 2023–2025.
Rada města schvaluje rozpočet Technických
služeb města Nových Hradů na rok 2023.
(Rada obdržela od Technických služeb měs-
ta Nových Hradů střednědobý výhled roz-
počtu na roky 2023–2025 a návrh rozpočtu
na rok 2023. Rozpočet předpokládá výši
dotace na provoz 17.000.000 Kč s výší
požadavku na investiční fond 1.000.000 Kč.)

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

� 22. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.
(Starosta informoval radu o probíhajících
správních řízeních.)

ZÁPIS z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva města Nové Hrady
konaného dne 20. října 2022

Přítomni:
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič,
Ing. Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva,
Ing. Pavel Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr,
Mgr. Michal Jarolímek, Jan Kollmann,
Martina Kourková, Petr Michale,
Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková,
Ing. František Štangl, Mgr. Jana Tomášková,
Bc. Josef Vochoska.

Omluveni:

Celkem bylo přítomno 15 členů zastupitelstva.

Zapisovatel: Bc. Ilona Volfová
– pracovnice Městského úřadu Nové Hrady.

Pan Mgr. Vladimír Hokr (starosta města
v průběhu volebního období 2018–2022) za-
hájil zasedání, které se konalo od 18.00 hodin
v kinosále Českého domu v Nových Hradech.
Konstatoval, že jednání zastupitelstva bylo
řádně svoláno a zveřejněno na úřední desce.
Bylo přítomno 15 členů zastupitelstva, tj. nad-
poloviční většina a zastupitelstvo je usnáše-
níschopné.

Pan starosta sdělil, že zastupitelům bylo
předáno osvědčení o zvolení, zároveň byla
bez připomínek překontrolována správnost
těchto osvědčení.

Pan starosta konstatoval, že dne 18.10.2022
obdržel písemnou rezignaci pana Mgr. Tomá-
še Rolínka, kterému tedy ke stejnému datu za-
nikl mandát a druhý den se na jeho pozici
posunul první náhradník za sdružení Společně
pro Novohradsko pan Ladislav Duspiva, který
společně s ostatními složí slib zastupitele města.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 4

pokračování na str. 6



6 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ prosinec 2022

Před složením slibu předsedající upozornil
přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí
složit slib nebo složení slibu s výhradou má za
následek zánik mandátu podle § 55 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů v platném znění.

Předsedající pan Mgr. Vladimír Hokr v sou-
ladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, vyzval přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu.

� 1. Složení slibu
Pan starosta informoval zastupitele o tom,

jak bude probíhat složení slibu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající

přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích "Slibuji věrnost České republice. Sli-
buji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu Města No-
vých Hradů a jeho občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky" a jmenovitě vyzval
přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova "slibuji" a podpisem na při-
praveném archu (příloha č. 2). Všichni zvolení
zastupitelé složili slib, žádný člen zastupitel-
stva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s vý-
hradou.

Zastupitelstvo města bere na vědomí
složení slibu všech členů Zastupitelstva města
Nových Hradů podle § 69 odst. 2 zákona. č.
128/2000 Sb., o obcích. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing.
Pavel Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Mgr. Jana
Tomášková, Bc. Josef Vochoska.

Proti 0
Zdržel se 0
Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů

zápisu
Pan starosta určil zapisovatelku zápisu Bc.

Ilonu Volfovou, zaměstnankyni MěÚ Nové
Hrady.

Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu
ustavujícího jednání zastupitelstva, a to: Ing.
Evu Ševčíkovou, Ing. Františka Štangla.

Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-
hu - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ladislav Duspiva, Ivan
Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Ing. Pavel
Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal
Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing. František
Štangl, Mgr. Jana Tomášková, Bc. Josef Vocho-
ska.

Proti 0
Zdržel se 1
Ing. Eva Ševčíková.

Pan starosta navrhl složení návrhové a vo-
lební komise, a to: Mgr. Michal Jarolímek, Bc.
Josef Vochoska, Ing. Ladislava Bártová.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ladislav Duspiva, Ivan
Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Ing. Pavel
Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal
Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčí-
ková, Ing. František Štangl, Mgr. Jana Tomáš-
ková.
Proti 0
Zdržel se 1
Bc. Josef Vochoska.
Návrhová komise byla schválena - 14 hla-

sy. Předsedou komise byl zvolen Mgr. Michal
Jarolímek.

� 2. Schválení programu
Pan starosta uvedl, že program jednání byl

předložen zastupitelům. Na základě dohody
politických stran a hnutí bylo dojednáno, že se
vedle volby starosty, místostarostů a členů
rady dále projedná zřízení Finančního a Kon-
trolního výboru Zastupitelstva města Nových
Hradů.

Bylo též ujednáno, že na základě nominací
dojde k volbě předsedy a členů Finančního vý-
boru zastupitelstva města. Finanční výbor
bude mít 5 členů. Předseda a členové Kontrol-
ního výboru budou voleni na příštím jednání
zastupitelstva, a to dle dohody v počtu celkem
7 členů.

Dále pan starosta uvedl, že dalším bodem
v programu je zřízení osadních výborů s tím,
že by na tomto jednání zastupitelstva došlo k
jejich zřízení a pověření rady města přípravou
voleb do osadních výborů.

Jedná se o osadní výbory:
Osadní výbor Byňov, Jakule a Štiptoň
Osadní výbor Nakolice, Obora a Vyšné
Osadní výbor Údolí.
Dalším bodem v programu bude stanovení

odměn za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva, jmenování oddávajících pro
sňatečné obřady a řešit přistoupení k progra-
mu "My v tom Jihočechy nenecháme II".

Návrh programu:
1. Složení slibu členů Zastupitelstva města

Nové Hrady
2. Schválení programu
3. Volba starosty
4. Volba místostarostů a členů rady města
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
6. Zřízení osadních výborů
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí

neuvolněných členů zastupitelstva
8. Jmenování oddávajících
9. Dotační program "My v tom Jihočechy

nenecháme"
10. Diskuse
11. Závěr a usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje předložený
program jednání. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pa-
vel Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-

chal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kourko-
vá, Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Šev-
číková, Ing. František Štangl, Mgr. Jana
Tomášková, Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta dále konstatoval, že zápis

z 19. jednání zastupitelstva byl ověřen, byl
zveřejněn na úřední desce a na internetových
stránkách města a nebyly k němu podány
žádné námitky.

Kontrolu z posledního usnesení bude pro-
vedena na příštím jednání zastupitelstva.

Pan starosta uvedl, že v novém volebním
období bude vedení města tvořeno jedním
uskupením. Programové prohlášení je tedy
defacto volební program a z něj vyplývající
závazky. Pan starosta uvedl hlavní priority,
mezi které patří:
− pracovat stejně jako v posledních 16 le-

tech pro město bez ideologií a politika-
ření,

− snažit se o další postupný rozvoj města a
osad a o co nejspokojenější život občanů,

− řešit otázky cen energií, pomoci obča-
nům v této složité době a samozřejmě i
otázky dostupnosti zdravotní péče a léků,

− realizovat hlavní investiční akce: dokon-
čení bytového domu čp. 188 a řešit
zasíťování pozemků pro výstavbu rodin-
ných domů,

− pokračovat v obnově vodohospodářského
majetku + zajištění pitné vody,

− realizovat výstavbu chodníků, zejména
chodníky od Českého domu směrem do
ulice Na Vyhlídce, chodník ke Klondaj-
ku, chodník na Jakuli u přejezdu směrem
na Petříkov,

− rekonstrukce vodohospodářského majet-
ku a komunikace v Zahradní čtvrti a
úpravy do bytových domů, úpravy par-
kovacích stání,

− připravit další projekty s cílem zvýšení
bezpečnosti chodců, zvýšení parkovacích
míst a lepší průjezdnost v sídlišti Míru,

− další prioritní oblasti se týkají rekon-
strukce objektů v centru města (zejména
za účelem vybudování bytů) a péče
o městskou památkovou zónu,

− podporovat rozvoj Technických služeb
města (výběr nového ředitele/ředitelky,
nákup multifunkčního vozu, řešení záze-
mí v areálu bývalé roty),

− podporovat MŠ a ZŠ + další vzdělávací
instituce ve městě,

− podporovat spolkový život a aktivity
spolků a organizací,

− rozvíjet osady a osadní aktivity,
− podporovat pestrou nabídku kulturních

a společenských aktivit, zapojovat obča-
ny do výběru interpretů a akcí,

− řešit otázku bezpečnosti a zajištění ma-
jetku, rozvoj sborů dobrovolných hasičů
a další témata.

Závěrem pan starosta řekl, že vedení města
má zájem na všech výše uvedených i jiných
bodech a nápadech spolupracovat nejen uvnitř
vedení města, ale též s ostatními zvolenými
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zastupitelkami a zastupiteli, přijímat návrhy
od politických uskupení a stran a významné
otázky projednávat přímo s občany formou
veřejných fór nebo dalších setkání.

� 3. Volba starosty

3.1 Způsob volby
Pan starosta konstatoval, že před provede-

ním volby starosty, místostarostů a členů rady
města je třeba určit, zda bude volba veřejná
(aklamací) nebo tajná a doporučil, aby byla
volba veřejná tak, jak tomu bylo ve městě zvy-
kem.

Návrh, aby volba byla veřejná, byl přijat.
Zastupitelstvo města stanovuje, že volby

starosty, místostarostů a členů rady, dále
schválení členů a jmenování předsedů Finanč-
ního a Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Nových Hradů proběhnou veřejně. –
15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pavel
Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal
Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíko-
vá, Ing. František Štangl, Mgr. Jana Tomášková,
Bc. Josef Vochoska.

Proti 0
Zdržel se 0

3.2 Výkon funkce, pro které bude zastupi-
tel dlouhodobě uvolněn
Pan starosta navrhl, aby pro výkon funkce

starosty města byl člen zastupitelstva dlouho-
době uvolněn.

Pan starosta informoval o tom, že sdružení
Občané pro zdravé město bude navrhovat
změnu, kdy vedle starosty města bude 1. mís-
tostarosta města pro svoji funkci uvolněn. Na
tento post je navrhován pan Jan Kollmann.

Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst.
2 písm. k) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích urču-
je, že pro výkon funkce starosty města bude
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. –
15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pavel
Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal
Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíko-
vá, Ing. František Štangl, Mgr. Jana Tomášková,
Bc. Josef Vochoska.

Proti 0
Zdržel se 0

3.3. Volba starosty města
Pan starosta požádal o přednesení návrhu

pana Mgr. Jarolímka.
Pan Mgr. Michal Jarolímek uvedl, že za

sdružení Občané pro zdravé město navrhuje
na post starosty města pana Mgr. Vladimíra
Hokra.

Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84
odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
starostou města Mgr. Vladimíra Hokra.
– 8 hlasy.

Hlasování:
Pro 8
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Pavel Hamberger,
Mgr. Michal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková.
Proti 0
Zdržel se 7
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Ladi-
slav Duspiva, Ing. František Štangl, Mgr. Jana
Tomášková, Bc. Josef Vochoska, Mgr. Vladimír
Hokr.

Pan předsedající konstatoval, že starostou
města byl zvolen Mgr. Vladimír Hokr.

Pan starosta poděkoval za důvěru a uvedl,
že se bude snažit co nejlépe pracovat ve prospě-
ch města Nových Hradů, osad a blaho občanů.

� 4. Volba místostarostů a členů rady
města

4.1. Stanovení počtu členů rady
Pan starosta navrhl, aby rada města byla

složena z pěti členů.
Zastupitelstvo města stanovuje 5 členů

rady města. -  15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pavel
Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal
Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíko-
vá, Ing. František Štangl, Mgr. Jana Tomášková,
Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

4.2. Stanovení počtu místostarostů
Pan starosta navrhl, aby počet místostaros-

tů zůstal jako v minulém období, tj. dva. Záro-
veň uvedl, že navrhuje, aby 1. místostarosta
byl pro svoji funkci uvolněný od 1.12.2022.

Ing. Štangl uvedl, že ani v minulém voleb-
ním období nesouhlasil s tím, aby město mělo
dva tenkrát navrhované místostarosty. Nyní je
v návrhu navíc první místostarosta navrhován
jako uvolněný.

Ing. Štangl uvedl, že si myslí, že jeden mís-
tostarosta by byl dostačující a nerozumí návr-
hu na uvolnění místostarosty. Dále uvedl, že
při propočtu nákladů odměn na výkon funkce
a odvody, kdy se jedná o částku 2,5 milionu
korun, budou tyto prostředky v rozpočtu města
v této napjaté ekonomické situaci chybět a
daly by se využít pro investice. Proto tento ná-
vrh nepodpoří.

4.2.a)
Zastupitelstvo města stanovuje zvolení dvou

místostarostů města. - 9 hlasy.

Hlasování:
Pro 9
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Pavel Hamberger,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Jan
Kollmann, Martina Kourková, Petr Michale, Bc.
Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková.

Proti 6
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Ladi-
slav Duspiva, Ing. František Štangl, Mgr. Jana
Tomášková, Bc. Josef Vochoska.
Zdržel se 0

4.2.b)
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst.

2 písm. k) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích urču-
je, že pro výkon funkce 1. místostarosty města
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn,
a to od 1.12.2022. - 9 hlasy.

Hlasování:
Pro 9
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Pavel Hamberger,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Jan
Kollmann, Martina Kourková, Petr Michale, Bc.
Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková.
Proti 6
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Ladi-
slav Duspiva, Ing. František Štangl, Mgr. Jana
Tomášková, Bc. Josef Vochoska.
Zdržel se 0

4.3 Volba 1. místostarosty
Pan starosta navrhl, aby prvním místosta-

rostou města byl zvolen pan Jan Kollmann.
Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84

odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
první místostarostu města Jana Kollmanna. -
8 hlasy.

Hlasování:
Pro 8
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Pavel Hamberger,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Martina Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří Plou-
har, Ing. Eva Ševčíková.
Proti 6
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Ladi-
slav Duspiva, Ing. František Štangl, Mgr. Jana
Tomášková, Bc. Josef Vochoska.
Zdržel se 1
Jan Kollmann.

Pan starosta konstatoval, že prvním mís-
tostarostou města byl zvolen Jan Kollmann a
poblahopřál mu ke zvolení.

4.4. Volba 2. místostarosty města
Pan starosta navrhl, aby druhým místosta-

rostou města byl zvolen Mgr. Michal Jarolí-
mek.

Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84
odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
druhým místostarostou města Mgr. Michala
Jarolímka. - 8 hlasy.

Hlasování:
Pro 8
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Pavel Hamberger,
Mgr. Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková.
Proti 6
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Ladi-
slav Duspiva, Ing. František Štangl, Mgr. Jana
Tomášková, Bc. Josef Vochoska.
Zdržel se 1
Mgr. Michal Jarolímek.

Pan starosta konstatoval, že druhým mís-
tostarostou města byl zvolen Mgr. Michal Ja-
rolímek a poblahopřál mu ke zvolení.
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4.5. Volba člena rady města
Pan starosta navrhl, aby členkou rady měs-

ta byla zvolena Ing. Ladislava Bártová.
Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84

odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
členkou rady města Ing. Ladislavu Bártovou. -
8 hlasy.

Hlasování:
Pro 8
Ing. Pavel Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr,
Mgr. Michal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková.
Proti  1
Ladislav Duspiva.
Zdržel se 6
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ing. František Štangl, Mgr.
Jana Tomášková, Bc. Josef Vochoska.
Pan starosta konstatoval, že členkou rady

města byla zvolena paní Ing. Ladislava Bárto-
vá a poblahopřál jí ke zvolení.

4.6. Volba člena rady města
Pan starosta navrhl, aby členkou rady měs-

ta byla zvolena Ing. Eva Ševčíková.
Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84

odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
členkou rady města Ing. Evu Ševčíkovou. - 8
hlasy.

Hlasování:
Pro 8
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Pavel Hamberger,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Jan Kollmann, Martina Kourková, Petr Micha-
le, Bc. Jiří Plouhar.
Proti  1
Ladislav Duspiva.
Zdržel se 6
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Mgr.
Jana Tomášková, Bc. Josef Vochoska, Ivan Do-
rotovič, Ing. Zdeněk Dorschner.
Pan starosta konstatoval, že členkou rady

města byla zvolena paní Ing. Eva Ševčíková a
poblahopřál jí ke zvolení.

� 5. Zřízení výborů

5.1. Zřízení finančního výboru
K tomuto bodu pan starosta uvedl, že ze zá-

kona je povinnost zřídit finanční a kontrolní
výbor. Navrhl, aby zastupitelstvo v jednotli-
vých hlasováních zřídilo výbory a poté u fi-
nančního výboru schválili členy a předsedu.

Zastupitelstvo města zřizuje v souladu s §
117 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích Fi-
nanční výbor Zastupitelstva města Nových
Hradů. -15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pa-
vel Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Mgr. Jana
Tomášková, Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

5.2. Zřízení kontrolního výboru
Zastupitelstvo města zřizuje v souladu

s § 117 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nových
Hradů. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pa-
vel Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Mgr. Jana
Tomášková, Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0
Volba předsedy finančního výboru + členů
Pan starosta uvedl, že byl stejně jako v mi-

nulém volebním období navržen poměr členů
finančního výboru, tedy 3 pro opozici a 2 pro
uskupení Občané pro zdravé město. Na zákla-
dě dohody bude předsedou finančního výboru
Bc. Vochoska.

Dalšími navrženými členy finanční komise
jsou pan Ladislav Duspiva, pan Pavel Vochoz-
ka, pan Miroslav Vrchota a paní Martina
Kourková.

5.3
Zastupitelstvo města volí pana Bc. Josefa

Vochosku členem Finančního výboru Zastupi-
telstva města Nových Hradů a jmenuje jej jeho
předsedou. - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pa-
vel Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Mgr. Jana
Tomášková.
Proti 0
Zdržel se 1
Bc. Josef Vochoska.

Pan starosta konstatoval, že pan Bc. Josef
Vochoska byl zvolen předsedou Finančního
výboru Zastupitelstva města Nových Hradů a
poblahopřál mu ke zvolení.

5.4
Zastupitelstvo města volí pana Ladislava

Duspivu členem Finančního výboru Zastupi-
telstva města Nových Hradů. -  14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ing. Pavel Hamberger, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Jan Ko-
llmann, Martina Kourková, Petr Michale, Bc.
Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Mgr. Jana Tomášková, Bc. Josef Vocho-
ska.
Proti 0
Zdržel se 1
Ladislav Duspiva

Pan starosta konstatoval, že pan Ladislav
Duspiva byl zvolen členem finančního výboru
a poblahopřál mu ke zvolení.

5.5
Zastupitelstvo města volí pana Pavla Vo-

chozku členem Finančního výboru Zastupitel-
stva města Nových Hradů. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Dorschner, Ing. Pavel Hamberger, Mgr. Vladi-
mír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Jan Koll-
mann, Martina Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří
Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Mgr. Jana Tomášková, Bc. Josef Vo-
choska.
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta konstatoval, že pan Pavel Vo-

chozka byl zvolen členem finančního výboru.

5.6
Zastupitelstvo volí pana Miroslava Vrcho-

tu členem Finančního výboru Zastupitelstva
města Nových Hradů. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Dorschner, Ing. Pavel Hamberger, Mgr. Vladi-
mír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Jan Koll-
mann, Martina Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří
Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Mgr. Jana Tomášková, Bc. Josef Vo-
choska.
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta konstatoval, že pan Miroslav

Vrchota byl zvolen členem finančního výboru.

5.7
Zastupitelstvo města volí paní Martinu

Kourkovou členkou Finančního výboru Za-
stupitelstva města Nových Hradů. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pa-
vel Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Jan Kollmann, Petr Michale,
Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. Fran-
tišek Štangl, Mgr. Jana Tomášková, Bc. Josef
Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 1
Martina Kourková
Pan starosta konstatoval, že paní Martina

Kourková byla zvolena členkou finančního
výboru.

� 6. Zřízení osadních výborů
Pan starosta uvedl, že osadní výbory jsou

navrženy přesně tak, jak fungovaly v minulém
období. Jedná se o Osadní výbor Byňov, Jaku-
le, Štiptoň, Osadní výbor Nakolice, Obora,
Vyšné a Osadní výbor Údolí.

Pan starosta doplnil, že usnesení bude do-
plněno o pověření rady města o zajištění voleb
do osadních výborů a uvedl, že byla stranám a
hnutí nabídnuta možnost zapojit se do příprav,
případně kontroly průběhu těchto voleb.

Zastupitelstvo města zřizuje v souladu
s § 117 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
osadní výbory:

Osadní výbor Byňov, Jakule, Štiptoň
Osadní výbor Nakolice, Obora, Vyšné
Osadní výbor Údolí.
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Zastupitelstvo města pověřuje radu města za-
jištěním voleb do osadních výborů. -15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing.
Pavel Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Mgr. Jana
Tomášková, Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 7. Odměny neuvolněným členům
zastupitelstva
Pan starosta uvedl, že v tomto bodě se jed-

ná o schválení odměn neuvolněných členů za-
stupitelstva.

Pan starosta doplnil, že v rámci dohody
politických stran a hnutí návrh, který je
předložen, stanovuje odměny neuvolně-
ným členům zastupitelstva ve stejné výši,
jako tomu bylo v minulém volebním období.

Zastupitelstvo města stanovuje výši odměn
neuvolněných členů zastupitelstva města, dle
návrhu. - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pavel
Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal
Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíko-
vá, Mgr. Jana Tomášková, Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 1
Ing. František Štangl

� 8. Jmenování oddávajících
Pan starosta uvedl, že ze zákona jsou oddá-

vajícími starosta a místostarostové. Dalšími
oddávajícími jsou zastupitelé určeni zastupi-
telstvem. Zájem o provádění sňatečných obřa-
dů projevila Ing. Ladislava Bártová a Ivan
Dorotovič.

8.1
Zastupitelstvo města podle § 11a odst. 1

písm. a) zák. č. 301/2001 Sb. zákona o matri-
kách, jménu a příjmení, schvaluje pověření
Ing. Ladislavy Bártové, členky Zastupitelstva
města Nové Hrady, oddávat při sňatečných
obřadech. - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Ladi-
slav Duspiva, Ing. Pavel Hamberger, Mgr. Vladi-
mír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Jan Kollmann,
Martina Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří Plou-
har, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl,
Mgr. Jana Tomášková, Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 1
Ing. Ladislava Bártová

8.2
Zastupitelstvo města podle § 11a odst. 1

písm. a) zák. č. 301/2001 Sb. zákona o matri-

kách, jménu a příjmení, schvaluje pověření
Ivana Dorotoviče, člena Zastupitelstva města
Nové Hrady, oddávat při sňatečných obřa-
dech. - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ladislav Duspiva, Ing. Pavel Hamberger, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Jan Ko-
llmann, Martina Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří
Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl,
Mgr. Jana Tomášková, Bc. Josef Vochoska.

Proti 0
Zdržel se 1
Ivan Dorotovič

Pan starosta poděkoval oddávajícím za
projevený zájem.

� 9.Dotační program "My v tom
Jihočechy nenecháme II"
Pan starosta informoval o dotačním progra-

mu, který vyhlásilo Zastupitelstvo Jihočeské-
ho kraje a jde o podporu rodin s dětmi do 3 let
věku, respektive 8 let věku, pokud pobírá pří-
spěvek na péči a poživatelům důchodů (sta-
robní, invalidní, vdovský).

V tomto dotačním programu jsou partnery
pro kraj obce a města Jihočeského kraje a bude
vyžadována jejich součinnost při předfinanco-
vání a spolufinancování vyplacených podpor
z rozpočtu obce. Po schválení připojení se
města do programu, budou definovány pod-
mínky, na základě kterých, budou občané in-
formováni o možnosti, jak lze o tuto pomoc na
MěÚ Nové Hrady zažádat. Pro tento účel bu-
dou na úřadu vyčleněny speciální hodiny a
město bude nápomocno občanům s podáním
žádosti.

Jihočeský kraj veškerou administrativu
přesunul na obce, které mají zajistit zpracová-
ní žádostí a předfinancování dotace. Na zákla-
dě skutečnosti, že předfinancování zasáhne do
rozpočtu města, se tento návrh projednává na
jednání zastupitelstva a hlasovalo se o připoje-
ní Města Nové Hrady k tomuto dotačnímu
programu.

Ing. Štangl uvedl, že je potřeba sdělit jaké bu-
dou dopady na rozpočet města. V zaslaném ma-
teriálu jsou náklady odhadované na 820 000 Kč.
Dále se dotazoval na odhad počtu lidí, kterých
se tento dotační program bude týkat a jakým
způsobem proběhne jejich oslovování.

Pan starosta odpověděl, že zaslané podkla-
dy poskytl Jihočeský kraj, a tedy i uvedená
částka je odhad Jihočeského kraje. Reálná
částka se nedá prozatím odvodit z důvodu, že
před podáním žádostí nemá MěÚ informace
o žadateli. Ten bude dokládat požadovaná po-
tvrzení a podepisovat čestné prohlášení pro
nárok na vyplacení dávky. Poté bude tyto
žádosti schvalovat rada města a s žadatelem
bude podepisována darovací smlouva.

Občané budou o možnosti podání žádosti
informováni plošně prostřednictvím zpravo-
daje, sociálních sítí města, webových stránek a
do poštovních schránek jim bude doručen in-
formační leták, zda se jich dotační program
týká a jakým způsobem lze o tyto dávky
zažádat.

Celý program se bude realizovat do ledna
2023. Žádosti bude možno podávat na úřad do
poloviny prosince, aby se zvládla administra-
tiva a vyplacení peněz.

Bc. Vochoska uvedl, že tato pomoc je víta-
ná, Jihočeský kraj odvedl dobrou práci a za
volební uskupení "Společně pro Novohrad-
sko" návrh podpoří.

Zastupitelstvo města schvaluje připojení se
města Nové Hrady k dotačnímu programu Ji-
hočeského kraje "My v tom Jihočechy nene-
cháme II". - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pavel
Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal
Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíko-
vá, Ing. František Štangl, Mgr. Jana Tomášková,
Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 10. Diskuse
Pan starosta informoval o prvním jednání

rady města, kde budou zřízeny komise rady
města a budou jmenováni jejich členové.

Dále pan starosta požádal zastupitele poli-
tických stran a politických hnutí o nominování
svých členů do těchto komisí, když se jedná o

- komisi finanční,
- komisi sociální,
- komisi prorodinnou,
- komise pro kulturu, cestovní ruch a pod-

nikání
Pan starosta požádal zastupitele o zaslání

nominací členů do uvedených komisí, aby ko-
mise mohly co nejdříve začít pracovat.

Dále se jedná o komisi životního prostředí,
která vždy fungovala jako odborná komise a
pomáhala panu Z. Vaňkovi z odboru životního
prostředí. V současné době jsou členy této ko-
mise pan Liška, paní Ing. Šáchová, pan Otten-
schläger ml. a Z. Vaněk.

Pan starosta informoval o přípravě roz-
počtu města, kdy k jeho prvnímu projednání
budou přizváni členové Finanční komise a
Finančního výboru Zastupitelstva města No-
vých Hradů.

K projednání dotačních programů pro
spolky bude přizvána finanční a prorodinná
komise.

Pan starosta uvedl, že další jednání zastu-
pitelstva města je naplánované na 15.12.2022,
kde se bude projednávat a schvalovat rozpočet
města a dotační programy.

Pan Dorotovič vyjádřil svůj nesouhlas ke
zvolení funkce uvolněného 1. místostarosty a
uvedl, že náklady na tento post jsou vysoké.
Již v předešlém období nesouhlasil se zvole-
ním dvou místostarostů a nyní je schváleno, že
navíc bude jeden místostarosta uvolněný.
V době energetické krize je toto zcela nevhod-
né a jedná se o velkou zátěž do rozpočtu měs-
ta. Pan Dorotovič dále vyjádřil svůj pocit, že
celá tato skutečnost na něj působí jako "dobrý
flek pro kamaráda ze sdružení" a vyjádřil lítost
toho, že tento záměr nebyl uveden ve voleb-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 8

pokračování na str. 10
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ních materiálech. Dále uvedl, že tyto finanční
prostředky se mohly použít jinak např. na mlá-
dež nebo pro spolky a že toto rozhodnutí je pro
město velký luxus.

Ing. Štangl požádal, aby jednotlivá zastupi-
telstva byla vyhlašována městským rozhlasem
tak, jak byla veřejnost informována o ustavují-
cím zastupitelstvu. Je žádoucí, aby občané
o termínech konání zastupitelstva byli infor-
mováni a na jednání zastupitelstva chodili a
věděli co se projednává (nejen rozpočty, roz-
počtové změny, majetkové dispozice, ale i
další věci). Bylo by věcně a politicky velmi
špatné, aby to skončilo tím, že občané jsou in-
formováni o ustavujícím zastupitelstvu a dál
informováni nebudou.

Dále Ing. Štangl požádal o informaci pro
občany, jakým způsobem lze prostřednictvím
Technických služeb města Nové Hrady získat
a koupit dřevo z městských lesů. Lidé, kteří
topí plynem, čelí vysokým nákladům a pokud
mají možnost použít pevná paliva, je třeba jim
sdělit, jaký je postup pro získání dřeva, jak je
distribuováno a v jakém časovém horizontu jej
mohou občané získat.

Pan starosta odpověděl, že prodej dřeva se
komunikuje s Technickými službami, kde jsou
poskytovány informace o možnosti nákupu
dřeva + možnosti samovýroby v městských le-
sích po dohodě s lesním hospodářem. Pan sta-
rosta uvedl, že TSM řeší potřebu občanů
ohledně koupě dřeva uspokojivě. Na základě
požadavku Ing. Štangla pan starosta uvedl, že
krátká informace k tomuto tématu bude zve-
řejněna v Novohradském zpravodaji.

K vyhlašování konání zastupitelstev pan
starosta uvedl, že je počítáno s tím, že se bu-
dou všechna jednání zastupitelstva vyhlašovat
rozhlasem a termín bude uváděn i v zápisech
předcházejícího zastupitelstva.

K názoru pana Dorotoviče pan starosta
uvedl, že jeho názor je zcela za hranou. Vyzval
pana Dorotoviče, jestli má dost odvahy, aby
vše ještě jednou sdělil do očí přímo panu Koll-
mannovi i jemu osobně. Dále se domnívá, že
jeho vnímání bude vyvedeno z omylu zejména
tím, jakou práci bude pan 1. místostarosta vy-
konávat. Zároveň sdělil, že nejde o vytvoření
pozice pro někoho, kdo by neměl svoji jinou
práci. Naopak, pan starosta informoval o dosa-
vadní pracovní pozici pana J. Kollmanna, kte-
rý pracuje pro město Borovany, kde vykonává
pozici energetika. Proto je třeba dle názoru
pana starosty ocenit chuť pana Kollmanna
opustit klidné místo v Borovanech a jít praco-

vat pro město Nové Hrady. Prací, kterou bude
odvádět pro město, budou vyšší náklady pro
město zcela pokryty.

Dále pan starosta uvedl, že byly připraveny
náplně práce pro 1. místostarostu i 2. místosta-
rostu a nad rámec toho jsou i úkoly, které bu-
dou řešit další dvě členky rady. Dále pan
starosta upozornil na to, že práce vykonávaná
místostarosty a radními v minulých obdobích je
vysoce nad rámec jejich odměn, když za touto
prací stojí mnoho hodin času. Všichni členové
rady odváděli v předešlém období vyšší výkon,
a i z důvodu maximálního nasazení se dařilo
zvýšit majetek města. Nyní nastala doba, která
je plná úkolů a nutnost pomoci v zastupování
starosty, pomoci pro úřad a vynaložené finan-
ce se městu vrátí.

Závěrem pan starosta vyjádřil své překva-
pení nad tím, že názor na výši nákladů spoje-
nou s platem místostarosty říká někdo, kdo
je podepsaný pod volebním programem, kde
bylo lidem přislíbeno odpouštění 1,7 mil. ko-
run ročně za komunální odpad a řekl, že on
toto vnímá jako populismus.

Pan Dorschner se ohradil ke sdělení pana
starosty ohledně populismu, když uvedl, že
v jejich volebním programu se jednalo o to, že
měly být odpuštěny poplatky za odpady, ale to
mělo být kompenzováno ušetřením na straně
výdajů za TSM.

Pan starosta k tomu sdělil, že populismus
vidí právě v tom, že se pouze řekne, že se ně-
kde ušetří, ale nikdy nepřišel žádný konkrétní
návrh, o kterém by se dalo jednat.

Pan starosta uvedl, že návrhy netřídí podle
jejich autora, ale obsahu. Vyzval ostatní k po-
dávání návrhů, které se budou projednávat.
Dále uvedl, že při výběru nového ředitele/ředi-
telky technických služeb byli osloveni lídři
opozice pan Štangl a pan Vochoska a byla jim
nabídnuta účast ve výběrové komisi v rámci
výběrového řízení. Dále bude třeba řešit, do
jaké míry využívat areál bývalé roty, jak po-
krýt náklady na vytápění areálu a koupi multi-
funkčního automobilu pro TSM.

Ing. Štangl uvedl, že je důležité řešit otáz-
ku, v jakém režimu bude v areálu probíhat le-
tošní zima a vytápění a jak se město bude
chovat k té části objektu, která není jeho. Ing.
Štangl navrhoval další jednání s Úřadem pro
zastupování státu, kterému objekt patří a řešit
otázku vytápění. Dále dořešit, zda část objektu
odkoupit, nebo ne.

Závěrem Ing. Štangl řekl, že je otázkou,
zda má město vkládat městské finance z důvo-
du temperování do objektů, které nejsou v jeho
vlastnictví a požádal pana starostu, aby vstou-
pil v jednání se senátorem T. Jirsou, zda by ne-
dokázal s touto záležitostí městu pomoci.

Pan starosta odpověděl, že současná hod-
nota prodeje části areálu je vyčíslena na
9,5 mil. korun. Za tuto částku Úřad pro zastu-
pování státu nabídl městu k odprodeji část ob-
jektu bez výběrového řízení. Město se celou
dobu snažilo objekt získat bezúplatným pře-
vodem, ale Úřad pro zastupování státu uvedl,
že pro něho technické služby města nejsou
projevem tzv. veřejného zájmu, a tudíž nelze
tento majetek převést bezúplatně.

Závěrem pan starosta uvedl, že s Úřadem
pro zastupování státu budou nadále pokračo-
vat jednání.

Bc. Vochoska doplnil, že nájem za využíva-
ní prostorů roty je snížený z důvodu tempero-
vání objektu, ale i tak náklady v loňském roce
přesáhly 1,1 mil korun.

Dále Bc. Vochoska uvedl, že stejně tak
jako je nastavený dotační program Jihočeské-
ho kraje a má zájem pomoci občanům, tak i
oni neměli zájem o populismus, ale chtěli
občanům v této době pomoci, a proto bylo
v předvolebních materiálech navrhováno od-
puštění poplatků, které bylo časově omezeno.

Pan starosta odpověděl, že souhlasí s tím,
že je potřeba občanům pomáhat. Dotační
program Jihočeského kraje ale mnoho sta-
rostů měst a obcí vnímalo jako předvolební
tah, kterým chtělo vedení kraje pomoci v ko-
munálních volbách svým kandidátkám. Zá-
roveň mnoho obcí vnímalo jako nefér to, že
celý program s nimi nebyl konzultován a
obce jsou de facto nuceny vše administrovat
a předfinancovat.

Za veřejnost se dotazoval pan Roule, zda
všechny příspěvky v programu "My v tom
Jihočechy nenecháme II" vyplácí Jihočeský
kraj.

Pan starosta odpověděl, že ne. Na vypláce-
ní se z části podílejí města.

Pan Kříha vyjádřil svůj názor, kdy se po-
zastavil nad volbou dvou místostarostů, kdy
1. místostarosta bude uvolněn pro svou funkci
a dotazoval se, co bude mít ve své gesci.

Pan starosta přečetl náplň práce 1. místos-
tarosty města Nových Hradů s tím, že podo-
bně je zpracována i pracovní náplň druhého
místostarosty a stanoveny úkoly radních. Roz-
dělení úkolů bude prezentováno i veřejnosti.

Závěrem pan starosta uvedl, že agenda
obou místostarostů v minulém období byla
velmi rozsáhlá a odměna za odvedou práci
byla na úrovní necelé 1/3 úvazku.

� 11.  Závěr a usnesení
Pan starosta popřál zastupitelstvu úspěšné

volební období, hodně úspěšné práce pro měs-
to, osady a všechny obyvatele.

Pan starosta poděkoval všem přítomným
zastupitelům i občanům města za účast na
ustavujícím jednání zastupitelstva města No-
vých Hradů a ukončil jednání zastupitelstva.

Jednání Zastupitelstva Města Nových Hra-
dů bylo ukončeno v 19.30 hodin.

Zápis předán k podpisu dne
Starosta města: Mgr. Vladimír Hokr
Ověřovatelé zápisu: Ing. Eva Ševčíková,
Ing. František Štangl

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 9

POZVÁNKA
na 2. veřejné zasedání

Zastupitelstva města Nových Hradů,
které se koná v úterý 20. prosince 2022 v 18.00 hodin

v sále Kulturně-spolkového domu v Nových Hradech
Mgr. Vladimír Hokr v.r., starosta města
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OŽP informuje

Vytvoření nového místa
pro ukládání tříděného odpadu
Nové Hrady, ul. 5. května, vedle Trefy

Od 18.10.2022 došlo k vytvoření nového místa v Nových Hradech
v ul. 5. Května, vedle obchodu Trefa, kam mohou občané ukládat třídě-
ný odpad: (Nádoby na PET, PAPÍR, SKLO, KOV, TUK).

Toto místo by mělo rozšířit kapacitu a možnost uložení tříděného
odpadu především trvale žijícím obyvatelům v centru města. Vývoz
těchto nádob bude probíhat podle zavedeného systému svozu.

Děkujeme Vám, že třídíte.
OŽP

SVOZ ODPADU V ROCE 2023
− V roce 2023 svoz směsného komunálního odpadu zůstává

beze změny, tzn. „vývoz popelnic“ bude probíhat každý týden
ve ČTVRTEK a to i při svátcích připadajících na tento den.

− Biologicky rozložitelný komunální odpad v roce 2023, svoz
„BRKO - BIO“ bude probíhat JEDNOU ZA ČTRNÁCT DNÍ
V PÁTEK V LICHÝ TÝDEN v období od  31.3. do 24.11.2023

− U komodit tříděného odpadu zůstává doba svozu nezměněna –
viz svozový plán.

− Sběrný dvůr – provozní doba: Středa, Neděle 14.00 – 17.00 hod.
V neděli 25.12.2022 druhý svátek vánoční a 1.1.2023 na Nový rok,
bude sběrný dvůr UZAVŘEN.

OŽP
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Poplatky za užívání
veřejného prostranství

Městský úřad Nové Hrady upozorňuje
právnické a fyzické osoby, že vybírá po-
platky za zvláštní užívání veřejného pros-
tranství dle Obecně závazné vyhlášky č.
1/2021, o místních poplatcích v následují-
cích 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 te-
levizních děl

Poplatek je splatný v den zahájení
užívání veřejného prostranství. Připadne-li
lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo svá-
tek, je dnem splatnosti nejblíže následující
pracovní den.

Sazby jednotlivých poplatků jsou uve-
deny v platné obecně závazné vyhlášce č.
1/2021.

Osvobození a úlevy
Poplatek se neplatí:
− za užívání veřejného prostranství spo-

čívajícího ve vyhrazení trvalého par-
kovacího místa pro osoby, které jsou
držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P

− z akcí pořádaných na veřejném pros-
tranství, jejichž celý výtěžek je odve-
den na charitativní a veřejně
prospěšné účely

− za užívání veřejného prostranství
v rozsahu nezbytně nutném k činnos-
tem souvisejícím s odstraňováním po-
ruch a havárií

− za období 30 po sobě jdoucích kalen-
dářních dnů od poplatku za umístění
stavebního zařízení za účelem rekon-
strukce rodinného nebo bytového
domu ve vlastnictví právnické a fyzic-
ké osoby (nevztahuje se na provádění
výkopových prací)

− za užívání veřejného prostranství
u předzahrádek a předsunutého pro-
dejního místa

Odkaz na tiskopisy:
https://www.novehrady.cz/assets/ File.ashx?
id_org=10625&id_dokumenty=11838

Odkaz na obecně závaznou vyhlášku č.
1/2021:
https://www.novehrady.cz/assets/File.ashx?
id_org=10625&id_dokumenty=10669

Výše uvedené doklady můžete doložit osobně na
ekonomický odbor Městského úřadu Nové Hrady
případně na e-mail: vlastak@novehrady.cz.
Uvedené tiskopisy musí být správně, úplně,
průkazně a pravdivě vyplněny a podepsány.

správce poplatků MěÚ Nové Hrady

Prepis hlášení k datovým schránkám
Vážení spoluobcané, od 1. 1. 2023 na základe zmeny zákona automaticky zís-

kají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.

Prosíme, pokud patríte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou

schránku nemáte, venujte této zpráve pozornost. Prístupové údaje obdržíte do-

poruceným dopisem behem mesíce ledna, února nebo brezna 2023. Datovou

schránku si také mužete založit sami již nyní.

Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.
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Pokračování článku
z úvodní strany NZ

Válka však přinesla i další, do té doby asi
nečekané dopady. Začaly kolabovat zaběhlé
obchodní vazby, a především nastoupila ener-
getická krize. Některé problémy samozřejmě
nebyly pouze důsledkem války, ale mnoho
z nich se tím urychlilo.

Naše trable jsou ve srovnání se situací mi-
liónů lidí na Ukrajině diametrálně jiné. Nikdo
po nás nestřílí, máme jídlo, teplo i elektřinu…
Nicméně i u nás znamenají důsledky války
velký zásah do života lidí. Málokdo asi čekal,
že složitě našetřené úspory bude místo dovole-
né či jiných zážitků muset investovat do topení
a elektřiny!

Postup vládní garnitury se zatím zdá spíše
chaotický, proto si asi budeme muset pomoci
jinak. Jako město jsme se zapojili do aktivity
Jihočeského kraje, který společně s obcemi a
městy nabízí mimořádnou podporu nízkopříj-
movým skupinám. Tento program sice pro nás
znamená velké administrativní zatížení i fi-
nanční náklady, přesto jsme ani chvilku nevá-
hali a rozhodli se k programu připojit, aby naši
občané tuto pomoc mohli získat. Ještě v průbě-
hu prosince budou probíhat konzultace přímo
na radnici, pokud tedy patříte mezi možné
žadatele, určitě této možnosti využijte!

Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet v příš-
tím roce. Pokud se objeví i další možnosti pří-
mé i nepřímé pomoci, budeme samozřejmě
připraveni opět se zapojit a nabídnout další po-
moc. Zároveň bychom rádi splnili slib, že ne-
budeme občany zatěžovat nárůstem některých
plateb. Do zastupitelstva tak půjde návrh na
udržení ceny vodného a stočného a nepředpo-
kládáme ani navýšení ceny za odpady!

Přestože si uvědomuji složitost současné
situace, věřím, že rok 2023 přinese i dobré mo-
menty a zážitky. Přinese ale také mnoho výzev
a úkolů.

Chápu, že v současné době vnímáme všich-
ni negativně uzavřenou lékárnu, chybějícího
zubaře či zubařku, nutnost dojíždění za dět-
skými lékaři do okolních měst nebo třeba i
uzavření restaurace v hotelu Máj. Přestože se
jedná o oblasti, které nemůžeme přímo ovlivnit,

hledáme cesty a zkoušíme alespoň částečně
problém vyřešit.

U lékárny pomáháme s dopravou za léky a
zkoušeli jsme i oslovovat jiné provozovatele lé-
káren. Velké řetězce však hledají města s poč-
tem obyvatel nad 10 000! Stávající nájemce
lékárny nabídl, že lékárnu uvolní, pokud bu-
deme mít jiného provozovatele. Sám čeká na
příchod nové zaměstnankyně (zatím v rekon-
valescenci), která by mohla problém vyřešit.
Chci věřit, že od ledna již konečně nastoupí
(nebo přijde někdo jiný s patřičným vzdělá-
ním) a naše lékárna opět bude fungovat.

V otázce dětského lékaře jsme domluveni
na společném postupu s okolními obcemi.
Vedle H. Stropnice a Hranic bychom chtěli
společně situaci řešit i s Č. Velenicemi, kde
máme naplánované jednání na začátek prosin-
ce. Společně bychom mohli mít větší šanci…

K otázce zubního lékaře jsem již taktéž ně-
kolikrát psal do NZ nebo vysvětloval situaci
na jednání zastupitelstva. Po ukončení provo-
zu zubní ordinace pana MUDr. V. Schaffelho-
fera (Zde si dovolím malou vsuvku a vložení
velkého poděkování panu doktoru V. Schaf-
felhoferovi za jeho dlouholetou péči o pa-
cienty z našeho města i okolí!!! Vím, že nebýt
narůstající administrativy a některých otrav-
ných nařízení, možná by jeho fungování bylo
ještě delší... Velmi děkuji za všechny pacienty
a oceňuji i jeho dlouholeté zapojení v rámci
zubní pohotovosti v budějovické nemocnici!
Tak hodně štěstí v dalším aktivním životě!)
jsme požádali krajský úřad, aby vyhlásil výbě-
rové řízení na tuto pozici. Bez tohoto „výběr-
ka“ totiž žádný zubař přijít nemůže. Ve
stanovené lhůtě se však nikdo nepřihlásil, a to
i přes další motivační pobídky ze strany Jiho-
českého kraje a našeho města.

Postupně však zkoušíme oslovovat zubaře
v jiných městech, zda by neměli zájem o pře-
sun nebo o rozšíření své praxe v N. Hradech a
okolí. Prověřoval jsem též některé tipy od
místních občanů. Zatím však máme pouze pří-
slib dvou zubařů, kteří by byli ochotní převzít
některé pacienty do své péče…

V současné době také připravujeme rozpo-
čet města pro rok 2023. Oproti roku končícímu

rozhodně nebude tak investičně nabitý a spíše
se budeme snažit o určitou stabilizaci a přípra-
vu nových projektů a akcí. Věřím, že se podaří
hned na začátku roku konečně schválit územní
plán, což otevře nové možnosti zejména
ohledně stavebních pozemků. Během zimy
snad projektanti připraví dokumentaci pro
zasíťování nových parcel a budeme moci spus-
tit jejich nabízení zájemcům. Přestože asi
doba nyní není úplně vhodná na stavění, chce-
me být připraveni…

Rádi bychom však pokračovali i v již zapo-
čatých stavbách (např. úprava vstupů do byto-
vek v Zahradní čtvrti spojená s opravou
kanalizace nebo rekonstrukce zázemí pro
osadní akce v Byňově). Rozpočet města však
bude pamatovat i na hasiče, jednotlivé osady,
sportovní a zájmové organizace nebo kulturní
nabídku. Zcela zásadní pak je podpora školky,
školy a technických služeb, kde budeme řešit i
nákup nového multifunkčního nákladního
vozu. Zkrátka a jednoduše, v některých výda-
jích budeme muset trochu ubrat nebo hledat
úspory, ale tradiční fungování by se příliš mě-
nit nemělo…

Přes mnohé, již naznačené trable věřím, že
se společnými silami dokážeme poprat s prob-
lémy a výzvami, které nám současná situace
přináší. Věřím, že i díky vzájemné dobré ko-
munikaci a pomoci vše zvládneme minimálně
stejně úspěšně jako v minulosti.

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám jménem svým i jmé-
nem kolegyň a kolegů z vedení města i z měst-
ského úřadu popřál co nejšťastnější a nejpo-
hodovější prožití vánočních svátků. Do roku
2023 Vám všichni přejeme především hodně
zdravíčka, dobré nálady, elánu a také dobrých
kamarádů a přátel. Věříme, že i rok 2023 pro
Vás bude rokem úspěchů v práci i v osobním
životě a také rokem splněných přání a snů.

Já osobně se budu i nadále těšit na příjemná
setkání při krásných akcích, přeji Vám mnoho
kulturních, sportovních nebo třeba i cestova-
telských zážitků a věřím, že se nám společně
bude v našem městě a osadách i nadále dobře
žít… Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Zastropování cen elektřiny a zemního plynu – co přinese?
Situace na trhu s energiemi, ať už se jedná

o elektřinu či plyn, je v posledních měsících
velice napjatá a nejistá. Spousta z nás se obává
dalšího vývoje a z něj plynoucích důsledků a
na klidu nám nepřidává ani to, že je někdy ve-
lice obtížné zorientovat se ve spletenci vlád-
ních opatření, o kterých se dozvídáme z médií.
Informací je hodně, bohužel se stává i to, že
brzy pozbývají platnosti a pro běžného občana
je náročné si vše v hlavě srovnat a utřídit. Z to-
hoto důvodu vám přinášíme tento článek, aby
si všichni konečně mohli udělat jasno v zá-
kladních otázkách a aby bylo možné rozptýlit
alespoň některé z obav, které tíží mnohé z nás.

Jako první věc je třeba si uvědomit, že teď
na podzim, případně ke konci roku, mnoha li-
dem doběhnou stávající smlouvy na dodávky

elektrické energie (EE) a zemního plynu (ZP)
a naplno se tedy projeví razantní zvýšení cen
těchto komodit při uzavírání nových smluv.
Mnoho lidí je zcela oprávněně vyděšeno, když
vidí, jak se jim zvedají ceny záloh i předpoklá-
daná výše ročních plateb za celkovou dodávku.
Bohužel většina společností z řad dodavatelů
zvyšuje ceny EE a ZP na maximální výši, na-
příklad až k hranici 12 Kč/kWh, která dříve
byla cca 3 Kč/kWh.

Zde je však důležité si uvědomit, že tak
vysoké částky zákazníci platit nebudou,
neboť došlo k takzvanému zastropování cen
EE (6 Kč/kWh) a ZP (3 Kč/kWh), a to mini-
málně pro nadcházející rok 2023. Pokud dojde
k uzavření nové smlouvy obsahující takto vy-
soké částky, tak lidé mají jistotu, že nebudou

platit víc než cenu na úrovni zastropování.
I tyto zastropované ceny jsou sice relativně
vyšší, než bylo zvykem v minulých letech, ale
aspoň nehrozí, že roční náklady se zvýší např.
troj až čtyřnásobně oproti stavu v nedávné mi-
nulosti. Dále je dobré vědět, že ten, kdo má
u svého dodavatele pro příští rok platnou fixa-
ci tarifu a tato částka je nižší než ta zastropo-
vaná, v tom případě samozřejmě platí nižší
hodnota, dokud nedojde k navýšení.

Pojďme si teď vše vyzkoušet na modelo-
vém příkladu. Domácnost se spotřebou EE
3 MWh/rok při sazbě D25d (EE na svícení,
vaření a ohřev vody bojlerem) doposud pla-
tila ročně cca 12 000 Kč. Při nově uzavírané
smlouvě u stejné společnosti a při stejné

pokračování na str. 14
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předpokládané spotřebě může činit část-
ka najednou 36 000 Kč. Při započítání
vládou vyhlášeného cenového stropu však
bude domácnost reálně platit přibližně „jen“
20 000 Kč ročně. K započítání cenového
stropu dojde automaticky, není třeba si
o něj nikterak žádat, naopak by dodavatelé
měli zastropování cen reflektovat zasláním
upravených záloh tak, aby odpovídaly sku-
tečným předpokládaným nákladům.

Všichni tedy zaplatíme nakonec více, než
jsme byli zvyklí v uplynulých letech, ale
díky zastropování nebudou ceny likvidační,
jak se ještě nedávno mnoho lidí jistě opráv-
něně obávalo.

V případě zájmu o bližší informace se
můžete obrátit na Energy Centre České
Budějovice, z.s. (www.eccb.cz), které na-
bízí jak bezplatné a nezávislé poradenství,
tak i služby energetických specialistů.
Tel.: 387 312 580, mobil: 773 124 580,
e-mail: eccb@eccb.cz.

Přání OZM
Sdružení nezávislých kandidátů Občané pro zdravé město přeje všem spoluobčanům

šťastné a veselé Vánoce. Věříme, že je budete moci prožít především s těmi, které máte rádi.

Jsme si vědomi toho, že rok 2023 bude s ohledem na stávající energetickou krizi a meziná-
rodní situaci velmi složitý. Za tohoto stavu budeme všichni potřebovat především pevné
zdraví a třeba i pomocnou ruku a odpovědný přístup k řešení problémů. Budeme se proto
snažit přispívat k pomoci těm, kteří budou tuto pomoc potřebovat.

Všem Vám proto po celý příští rok přejeme hodně zdraví, lásky a energie. Přejeme Vám
také mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě a těšíme se na příjemná setkání ve městě i
osadách při různých kulturních, spolkových, sportovních, společenských či úplně obyčej-
ných lidských událostech. A snad už to bude alespoň v části roku 2023 bude bez pandemií,
krizí a válek…

PŘÁNÍ
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ.

KRÁSNÉ A SPOKOJENÉ
VÁNOČNÍ SVÁTKY

CHCEME VÁM PŘÁT,
HEZKOU POHODU,

S BLÍZKÝMI SI UŽÍVAT.

V NOVÉM ROCE
PEVNÉ ZDRAVÍ,
ŠTĚSTÍ, SPLNĚNÍ

OSOBNÍCH PŘÁNÍ.

A TÉŽ HODNĚ SIL
V PŘEKONÁNÍ POTÍŽÍ

A ŽIVOT V MÍRU.

ZO KSČM

ŠTĚDRÝ VEČER
Zdena Šáchová
Tiše se snáší vločky tmou
cestu lesní postříbří
pojď, pochýlené větve vlídně zvou
do ticha, do pronikavé vůně jehličí.

Je zimní večer tajemný a ztichlý.
Tvá stopa na závěji lehce zaniká.
Pro duši vnímavou má dotek neobvyklý
a poesie vánoc srdce zalyká.

Snáší se noc tajuplně a zvláštně,
je štědrý večer divotvorný.
Vyslovíš přání horoucí a náhlé
mít vzácnou přízeň zimní královny.

Pod borůvčím a fialovým vřesem
chceš najít poklad velkého večera.
Lásku, co nestárnoucím lačným srdcím nese.
I teplo, co v očích něhu zažehá.

Vracíš se,
kroky své zvolníš,
ozvěna Noci ti v duši usedá.
Tušíš mou blízkost,
přicházím ti vstříc.
A nalezený pramen živé vody
budem pít něžně z rukou svých.

Adventní obavy
V čase adventním je na nás paradoxně kla-

dena největší zátěž za celý rok. Chce se od nás
mimořádné úsilí k nachystání slavnosti, přípra-
va obdarování téměř všech, které máme kolem,
a do toho ještě požadavek nějaké emoční
angažovanosti, abychom dokázali udělat dětem
krásný adventní čas, připravili adventní kalen-
dář, zajistili domácí pohodu, a vytvořili tak at-
mosféru plnou radostného očekávání. Přitom
náš duševní stav propadá malomyslnosti ze sta-
rostí, jimiž jsme zavaleni, věčného nestíhání,
pocitu nedostatečnosti, stresu z toho, co nás
čeká další rok a co je tento rok ještě nutně tře-
ba stihnout a dotáhnout.

To všechno je ale normální stav a možná
právě proto, že je v tuto zvláštní dobu kladeno
vše tak těsně vedle sebe: vysoké i nízké, du-
chovní i materiální, umělecké i kýčovité, po-
hanské i křesťanské, apelace na meditaci a
usebrání se, a zároveň na chystání a shánění,
možná proto je tento čas tak výjimečný. Výji-
mečný ve své temnotě i množství světla, které
se objevuje všude kolem. Člověk je tím vším
polapen, ať se tomu brání nebo ne. Je dobré to

všechno zase prožít, jednou za rok projít tímto
prubířským kamenem našich citů a nebát se ho,
i když je mnohdy tak náročný. Nebojme se tedy
být ani smutní, ani zklamaní, nevyčítejme si, že
nedokážeme mít tu správnou adventní náladu,
že jsme unavení, vyčerpaní. Slova současného
papeže Františka nejlépe vystihují, že všechna
tato duševní hnutí jsou důležitá a nutná, protože
jsou důkazem, že nejsme lhostejní: „Neútěcha
způsobuje „chvění duše“: když je člověk smut-
ný, jako by se mu chvěla duše; udržuje ho
v bdělosti, podporuje bdělost a pokoru a chrání
nás před větry rozmarů. To jsou nezbytné pod-
mínky pro pokrok v životě, a tedy i v duchov-
ním životě. Dokonalý, ale „aseptický“ klid bez
citů, nás činí nelidskými, jakmile se stane kritéri-
em pro volbu a chování. Pocity nemůžeme pře-
hlížet: jsme lidé a pocity jsou součástí našeho
lidství; bez porozumění pocitům bychom byli
nelidští, bez prožívání pocitů bychom byli lho-
stejní k utrpení druhých a neschopní přijmout
své vlastní. Přitom platí, že takového „dokonalé-
ho klidu“ nelze dosáhnout cestou lhostejnosti.“

Mgr. Veronika Veberová

Zastropování cen elektřiny
a zemního plynu
(pokračování ze str. 13
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Aktivitou a tradicemi za českou myslivost
Vážení čtenáři Novohradského zpra-

vodaje, rok 2022 se chýlí ke konci, a tak
mi dovolte, abych vás souhrnně informoval
o aktivitě našeho myslivecko-ochranářského
spolku Cech sv. Huberta v jeho druhém roce
života, který vznikl na obranu myslivosti
s motem „Myslivostí k ochraně přírody“
s odkazem na první ochránce přírody, který-
mi byli myslivci.

V době, kdy je naše myslivost neustále
bombardována stran různých organizací nejen
z prostředí ekologických aktivistů, je nanej-
výše nutné, abychom my myslivci nezůstali
sedět se založenýma rukama a ukázali široké
veřejnosti, že myslivost není prázdné slovo a
myslivci nejsou rozhodně jen ti, kteří běhají
s puškou po lese, aby si naplnili svůj mrazák.

A proto jsme i letos informovali prostřed-
nictvím našich facebookových stránek o stavu
naší přírody a připravili jsme několik akcí pro
veřejnost.

První zveřejněnou informací byla zpráva
o pozorování naší novohradské přírody s ohle-
dem na poměr ptactva. Tragický úbytek ko-
roptví na nulu, bažanta na kriticky nízký stav
či čejek oproti obrovskému nárůstu dravců,
např. orla mořského, motáků, káňat či krkav-
covitých. Krkavci v obrovských, např. 50 hla-
vých hejnech apod., jsou varovným signálem
nevyváženosti ochrany přírody, kdy je nanej-
výše nutné toto téma otevřít do široké diskuse
a začít tento velký problém řešit. I proto jsme
vstoupili do republikové diskuze na toto téma
a věříme, že se brzy dostaví alespoň dílčí
úspěchy.

Rovněž jsme upozornili na stále se zhoršu-
jící situaci v našich lesích, loukách a rybní-
cích, které si někteří pletou s odpadkovými
koši. I proto jsme ve dnech 17. 4. a 1. 5. uspo-
řádali veřejné úklidové akce, při kterých jsme
vyčistili některé lokality v okolí Nových Hra-
dů. Dlužno dodat, že zájem stran veřejnosti
byl velmi slabý a je znát, že lidé obecně ztráce-
jí vztah k přírodě. Na tomto úklidu pochopitel-
ně nechyběly naše děti, které tak získávají
neocenitelné zkušenosti a jsou nadějí pro naší
přírodu.

Na každé akci jsme sesbírali a vytřídili od-
pad o objemu dvou přívěsných vozíků a jednoho
valníku pickupu!! Odpad byl pochopitelně vytří-
děn a uložen k dalšímu zpracování v našem sběr-
ném dvoře.

30. 4. jsme se se zúčastnili akce na Karlově
Hrádku u Purkarce, kde probíhalo zahájení tu-
ristické sezóny na téma řeka, les a lov. Zde
jsme s naším mysliveckým stánkem seznámi-
li veřejnost s mysliveckými tradicemi, mysl.
zoologií, kynologií i střelectvím. Náš stánek
byl po celý den v pernamenci ze strany dospě-
lých a dětí a my jsme byli moc rádi, že jsme
měli možnost presentovat práci a činnost mys-
livců.

8. 5. jsme pořádali další akci, a to Povídání
o jilmech u jilmů. Tento den navazoval na loň-
ský projekt, kdy jsme vysadili ve spolupráci
s městem Nové Hrady 300 ks jilmů, a vytvořili
jsme tak dva zbrusu nové větrolamy, jeden
jsme ještě dosázeli, a dva menší remízky. Při
této příležitosti jsme ocenili tři novohradské
občany za jejich přínos přírodě a myslivosti.
Oceněni byli pan Ing. Hubert Švarc, lesní
správce obecních lesů Nové Hrady, který vel-
mi dobře dlouhodobě hospodaří v obecních le-
sích a díky jeho práci se může město Nové
Hrady chlubit zdravým a pestrým lesem. Pan
Ing. Švarc s námi spolupracoval i na samotné
výsadbě jilmů, kdy navrhl vhodné lokality.
Druhým oceněným byl Lubomír Brychta, kte-
rý se déle jak pětadvacet let věnuje pěstební
činnosti v novohradských lesích, při které vy-
sázel desetitisíce nových stromků a déle než
45 let se zde věnuje myslivosti s péčí nejen
o zvěř, ale i vodní a drobné ptactvo či sovy,
kdy instaluje hnízdní budky pro většinu zde
žijících druhů a je vzorem všem myslivcům.
Třetím oceněným byl pan Ladislav Starý, kte-
rý se desítky let věnuje ochraně přírody na
Novohradsku a v současné době, jako předse-
da ČSOP ZO Nové Hrady, vede i dva kroužky
ochránců přírody pro děti, resp. kroužky mla-
dých myslivců. Pan Starý nechybí na žádné
akci, která je spojena s přírodou, organizuje
tradiční poznávací výlety po Novohradsku,
podílí se na organizaci Dne ochrany přírody a
především na Memoriálu RNDr. Kučery. Pan

Starý má velkou zásluhu na formování pohle-
du na přírodu našich dětí a všech, kteří mu
prošli rukama. Všichni ocenění převzali pa-
mětní čestné uznání a láhev dobrého pití. Ná-
sledně jsme za mírného deště probrali historii
lesnictví na Novohradsku a zavzpomínali na
ty, kteří se o naše krásné lesy zasloužili.

Měsíc červen je v Nových Hradech již tra-
dičně ve znamení akce Den ochrany přírody,
myslivosti, rybářství a včelařství – Memoriál
Ing. Ludovíta Kasana. Letošní 10. ročník, na
kterém jsme se výrazně organizačně podíleli,
vyšel opět na jedničku a počet návštěvníků,
který opět přesáhl 600 osob a více než 170 sou-
těžících dětí, jen ukázal, že je o akci zájem.
Moc děkujeme našim partnerům a kamará-
dům za jejich podporu a obětavou pomoc.
Rovněž díky všem ostatním organizátorům,
včelařům, ochráncům přírody, rybářům, MS
Nové Hrady a Veselé muzice. Na našich FB
stránkách Cech sv. Huberta jsou všichni vy-
jmenováni a my se těšíme na budoucí spolu-
práci. Pokud byste chtěli navštívit 11. ročník
Dne ochrany přírody, který připomíná měsíc
červen, Měsíc myslivosti a ochrany přírody,
máte možnost dne 17. 6. 2023 od 14.00 hodin
v zámeckém parku na Nových Hradech.

pokračování na str. 16
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Poslední akcí pro veřejnost, kterou jsme or-
ganizovali, byl 2. ročník sv. Huberta na No-
vých Hradech dne 29. 10., který jsme pořádali
ve spolupráci se Státním památkovým úřa-
dem, Státním hradem Nové Hrady zastoupe-
ným panem kastelánem, myslivcem, Janem
Smolíkem, který organizoval Podzimní lo-
vecké slavnosti hraběte Buquoye. Zahájení
na státním hradě, průvod do kostela sv. Petra a
Pavla, Jihočeští trubači troubící lovecké signá-
ly v kostele i na hradě, zpěv, krásná mše, další
program na hradě v podobě vábení zvěře, vy-
stoupení sokolníka, kynologická ukázka lovec-
kých psů a vše zakončené na Svatohubertské
zábavě v Kulturně-spolkovém domě. Výborná
akce, která sklidila spoustu pochvalných slov,
a my opět všem, kteří tuto akci podpořili, moc
děkujeme. Především pak děkujeme našemu
hl. partnerovi spol. Kámen a písek Český
Krumlov a gen. řediteli panu Ing. Otakaru Ve-
selému, který náš spolek podporuje dlouhodo-
bě a finančně podpořil tuto naší akci k poctě
našeho patrona. Velké díky také Marušce Dvo-
řákové, Bc. Josefu Vochoskovi a jeho kapele

Párty a především pak páteru Radoslavu Šedi-
vému za bezvadně odslouženou mši za les,
zvěř a myslivce.

V souvislosti s touto akcí jsme vysadili
u „naší“ kapličky U Lípy dva jedlé jeřáby, kte-
ří zde dokreslí nádherné panorama nejen kap-
ličky s obrazem sv. Huberta, ale celého okolí.

V listopadu jsme odstartovali blok mysli-
veckých „přednášek“ s terénním cvičením
v Mateřské školce Horní Stropnice, kam jsme
byli pozváni učitelským sborem. První poví-
dání o myslivosti s myslivcem jsme uskutečni-
li 2. 11. a nutno říci, že byly děti moc šikovné
a my moc děkujeme, že je o myslivce a mysli-
vost mezi školskými zařízeními zájem.

Náš příspěvek se chýlí ke konci, a tak ne-
zbývá než nastínit naše další plány. V letošním
roce se podařilo členovi našeho spolku zakou-
pit hektar a půl louky uprostřed novohrad-
ských lesů, kdy se rozhodl věnovat ji zpět
přírodě, a proto byla po více než patnácti le-
tech rozorána na tři políčka, která si přes zimu
odpočinou a poté budou dvě políčka oseta je-
telotravní směsí z dílny VÚM Praha, na čemž
náš spolek spolupracuje s Ing. Havránkem, a
jedno políčko bude oseto lesním žitem pro
zvýšení potravní nabídky hmyzu a ostatní zvě-
ře. Tyto dvě louky a políčko budou dále dopl-
něny maliníkem a ostružiníkem, jako kryt pro

drobnou zvěř a dále zde budou prosazeny ovoc-
né stromy. Věříme, že tento záměr výrazně
zkvalitní celý ekosystém.

My myslivci musíme veřejnosti ukázat, že
naším zájmem je zdravá a vyvážená příroda,
pro kterou se obětujeme ku prospěchu budou-
cích generací. Velké poděkování patří našim
rodinám za podporu a účast na našich akcích.

Vážení spoluobčané, závěrem mi dovolte
poděkovat všem, kteří náš spolek podporují a
pomáhají nám v plnění našich záměrů, ať již
na poli ochrany přírody a myslivosti nebo při
pořádání kulturních akcí pro veřejnost. Přeje-
me Vám všem krásné prožití svátků vánoč-
ních a dobrý vstup do nového roku 2023.

České myslivosti zdar!!
Martin Brychta, předseda spolku CSH, z.s.

Tříkrálová sbírka 2023
Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje,
už tradičně se na vás v prosinci obracím

s informacemi o Tříkrálové sbírce. Zde na No-
vých Hradech a okolí – Byňov, Jakule, Údolí,
Štiptoň a Nakolice – budeme koledovat v so-
botu 7. ledna 2023 dopoledne.

Letošním výtěžkem z Tříkrálové sbírky pod-
poříme Charitu České Budějovice, která mimo
jiné poskytuje svým klientům pečovatelskou
službu, půjčování kompenzačních pomůcek,
domácí zdravotní péči a osobní asistenci.

Pro tento záměr jsme se rozhodli po osob-
ním setkání s ředitelem Charity České Budějo-
vice, panem Mgr. Františkem Nestávalem a
koordinátorkou Tříkrálové sbírky pro vikariát
České Budějovice (území téměř totožné s úze-
mím okresu České Budějovice), paní Magdou
Lejčkovou. Hledali jsme takový záměr, který
by jednak respektoval skutečnost, že Tříkrá-
lová sbírka je „vlajkovou“ sbírkou Charity
České republiky a zároveň aby měl záměr i
lokální dosah. Aby měl přínos pro místo, kde

se sbírka organizuje, v našem případě Nové
Hrady, Horní Stropnice, Olešnice a okolí. Je-
den z bodů našeho společného jednání byl
o možnosti poskytovat výše uvedené služby
Charity i na území našich obcí, pokud o ně
bude zájem.

Možná si někdo pomyslí, že je naprosto
zbytečné, aby do Nových Hradů dojížděla na-
příklad pečovatelka až z Českých Budějovic.
Ale ze společné diskuse vyplynulo, že zaměst-
nanci Charity České Budějovice dojíždějí z růz-
ných koutů okresu a někteří žijí i v našem okolí.
Nebylo by tedy vždy nutné, aby dojížděli až
z Českých Budějovic, ale snažili by se posky-
tování služeb zorganizovat tak, aby zaměstna-
nec přijel z nejbližší obce.

Úspěch letošního záměru Tříkrálové sbírky
tedy nebude záviset jen na tom, kolik se nám
společně podaří vykoledovat peněz, ale také
na tom, jaký bude zájem o služby Charity
České Budějovice.

Mnoho občanů Nových Hradů a okolí ví, že
v domě s pečovatelskou službou v Nových
Hradech působí pečovatelská služba firmy Le-
dax, málokdo ale už ví, že v Nových Hradech a
okolí působí i pečovatelská služba firmy Archa
z Borovan. A stejně tak zde může v budoucnu
působit i Charita České Budějovice a poskyto-
vat zde své služby.

Závěrem bych chtěl pozvat především děti
ale i dospělé, aby se zúčastnily koledování na
Tříkrálovou sbírku, protože tím hlavním po-
sláním Tříkrálové sbírky je rozdávat radost,
naději a požehnání.

Díky všem.
Za Charitu České Budějovice Václav Švarc,
koordinátor Tříkrálové sbírky v N. Hradech

Aktivitou a tradicemi
za českou myslivot
(pokračování ze str. 15
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Co se dělo ve školce…
Předškoláci v naší školce mají každoročně velmi nabitý program.

Letošní třída Broučků nezůstala pozadu, a tak v pátek 21. října navštívi-
ly děti keramickou dílnu, kde pod dohledem paní Mackové tvořily vá-
noční anděly. Práce to byla náročná, ale děti bavila. Čeká je ještě
glazování a následné vypálení, aby si mohly vánoční výrobek odnést
domů. Paní Mackové moc děkujeme za její čas i trpělivost při práci.

V pondělí 24. října pořádala naše školka Dýňování pro rodiče s dět-
mi. Moc děkujeme panu Koželuhovi, který nám i letos dovezl dýně
k tvoření. Rodiče s dětmi si tak mohli vytvořit strašidláckou výzdobu.
Účast byla veliká a všichni se s dobrou náladou pustili do tvoření.

S dětmi jsme si školku vyzdobili při Strašidláckých dnech. Děti i
paní učitelky převlečené v kostýmech tančily a užívaly si trochu straši-
delnou atmosféru, při které byla ale veliká legrace. Paní Šerá z Café
Apatyka nás pozvala na milou návštěvu, kde jsme si mohli prohlédnout
jejich strašidlácký koutek. Děkujeme za pozvání a malou sladkost pro
všechny děti.

Ve čtvrtek 3. listopadu proběhlo další plavání předškoláků. A o tý-
den později předškoláci svůj předplavecký kurz zakončili poslední lekcí.
Všechny děti byly moc šikovné a zasloužily si diplom. Dětem se v bazé-
nu líbilo a na každou lekci se vždy těšily. Moc děkujeme vedení Rezi-
dence za možnost absolvovat předplaveckou
přípravu v hotelovém bazénu.

Paní učitelka ze ZUŠ navštívila děti ze tří-
dy Broučků a Sluníček v pátek 4. listopadu.
Pro děti měla připravené podzimní písničky a
aktivity, kterými rozvíjela nejen hudební do-
vednosti. Dětem se zpívání a hraní s paní uči-
telkou velmi líbí a na každou návštěvu se těší.
Do třídy Koťátek a Žabiček přišla paní učitelka
ve středu 9. listopadu. I u našich nejmenších se
tančilo a zpívalo a tentokrát jsme se zaměřili
na procvičování barviček.

Také letos jsme ve školce uspořádali Mar-
tinskou jízdu s lampiónovým průvodem, a to
ve čtvrtek 10. listopadu. Všichni jsme se po-
stupně sešli na zahrádce školky, kde jsme si
mohli dát punč ze školky a drobné občerstvení
od rodičů. Následně jsme si popovídali o sv.
Martinovi, zazpívali jsme si a děti na zahrádce
našly poklad, o který se všichni spravedlivě
rozdělili. Poté už jsme rozsvítili lampiony a za
zpěvu se vydali na průvod městem, v jejímž
čele byl samozřejmě Martin na bílém koni, i
když sníh ten den nepřivezl. Všem zúčastně-
ným moc děkujeme za občerstvení a úžasnou
atmosféru.

Strašidlení u Žabiček

Martinská jízda ve školce

Návštěva v ApatyceHodina s paní učitelkou ze ZUŠ

Příprava na lampionový průvodpokračování na str. 18
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Paní logopedka přišla za dětmi ze tříd Koťátek
a Žabiček v pátek 11. listopadu. Nové děti se
s paní logopedkou seznámily, větší už paní lo-
gopedku znají. Hravou formu procvičovaly ja-
zýček a potrápily hlavičky.

V úterý 15. listopadu jsme si s dětmi ukli-
dili a zamkli zahrádku. Zametali jsme v do-
mečku, hrabali listí, uklidili jsme hračky a
připravili zahrádku na zimu. Na jaře si zlatým
klíčem zase zahrádku odemkneme.

Ve středu 16. listopadu přivítala naše školka
děti z partnerské školky Grossschenau. Před-
školáci ze třídy Broučků se s rakouskými dětmi
účastnili pokusů a moc se jim všechny pokusy
dařily. Návštěva byla pro děti velkým zpestře-
ním a moc si ji užily.

Konec listopadu už bude patřit přípravám na
vánoční svátky. Děti i rodiče se mohou těšit na
vánoční dílny nebo rozsvícení stromečku s jar-
markem, o kterých budeme informovat zase
v dalším čísle Novohradského zpravodaje.

Vaše novohradská školka

Strašidlení u Sluníček

Dýňování

Pokusy u předškoláků a partnerská návštěva školky v Grossschenau

Dýňování u Koťátek

Strašidlácké dny v MŠ

Co se dělo ve školce…
(pokračování ze str. 17)
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ŠD informuje
Přijde mi, že jsme se v letošním školním roce ještě ani nestačili rozkoukat a už tu máme Vá-

noce. Utíká to raketovou rychlostí a toto přirovnání není náhodné. Družina se nám totiž proměni-
la ve vesmírnou akademii a společně s Buzzem Rakeťákem si s dětmi povídáme o vesmíru a
plníme různé úkoly, abychom se stali astronauty. Prvním stupněm je hodnost „Kosmického ka-
deta“. Děti získaly průkazku a mohou pokračovat do dalších hodností. Samozřejmě že vesmír
není to jediné, o co se zajímáme. Jako každoročně nás navštívili pejsci paní vychovatelky Cepá-
kové, Halloween a Dušičky jsme oslavili celým týdnem plným masek, soutěží a vzpomínání.
Martin nepřijel na bílém koni, a tak jsme mu ho namalovali. Také v našich kroužcích nezahálí-
me. Pravidelně se vydáváme na vycházky do okolí s turistickým kroužkem, trénujeme hody na
kuželky a soutěžíme mezi sebou s kroužkem kuželek, malujeme na výtvarném kroužku, a dokon-
ce jsme si přidali „Tělák navíc“, kde sportujeme a tužíme naše těla. Prostě máme pořád co dělat.
Doufáme, že v novém roce 2023 stihneme všechno, co bychom chtěli, a nikdo a nic
nám v tom nebude zabraňovat. A toto přejeme i vám!
Ať nastávající rok přináší jen radosti,
možnosti a žádné zákazy a omezení!

Vánoce jsou, když jsme spolu,
když rodina sedá ke stolu.
Mamka, taťka, dětičky,
Dědečkové, babičky.
Vánoce jsou tu, Ježíšku,
dals nám lásku do balíčku.
My ji dále posíláme,
ať se všichni rádi máme!

Krásné Vánoce
přejí děti a vychovatelky
ze školní družiny „U Klouzajícího sluníčka“

Beseda Pejsci #$

Kuželky

Halloveeenský týden #$%
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Turistický kroužek %#&

Turistický kroužek

Vesmír #%

pokračování foto k článku

ŠD informuje

Zveme všechny na Vánoční posezení s Rytmíkem
Přijďte si užít vánoční atmosféru a zahřát se punčem.

Drobné občerstvení s sebou vítáno.
Těšíme se na Vás
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Přání z Kulturního a informačního centra
Nové Hrady pro „fajnovější časy“

Přejeme všem čtenářům Novohradského zpravodaje,
abys se Vaše plány a touhy pro adventní a vánoční čas splnily

a aby byla Vaše přání naplněna.

Do roku 2023 vykročte s odvahou a vírou,
že můžete měnit svět k lepšímu!

Pouštějte si k srdci jenom to pěkné a užitečné, co pak můžete
rozdávat dál i Vy. Ať je to hlavně láska, lidskost a dobrá vůle

pro vše, co nás posune do fajnovějších časů…

Připravujeme na leden 2023
Milí čtenáři zpravodaje, v příštím roce bychom rádi navázali na

akce, které byly dříve úspěšné a zároveň užitečné. Snad si vzpomí-
náte na „předkovidské“ pořady „cestovatelského typu“, kdy jsme se
s průvodci vydávali na daleké cesty anebo jsme se zajímavými lidmi
putovali a prožívali jejich úžasné a neobyčejné cestovatelské zážitky.

A tak Vás v předstihu informujeme o akcích, které pro Vás při-
pravuje KIC Nové Hrady.

¢ Čtvrtek 19. ledna 2023, KSD

Čtení ke kafi II aneb Zápisky z cest
My lidé rádi cestujeme. Jako bychom toužili spatřit vlastní tváře

v odrazu jiných zrcadel, na pozadí jiné kultury. Migrujeme z místa
na místo... hledáme svobodu, hledáme svoji podstatu, hledáme se-
bevyjádření… a poznávání cizích kultur nám k tomu výrazně po-
máhá…

Skvělé a inspirativní ženy, herečky, spisovatelky – Nikola Zby-
tovská, Barbora Seidlová a Daniela Zbytovská nám „odvypráví“
svoje postřehy a zážitky z cest.

Podvečer by měl být v příjemné atmosféře, kterou můžeme spo-
lečně vytvořit všichni, a kde (nejen) káva chybět určitě nebude.

¢ Čtvrtek 26. ledna 2023

UKRAJINA – spojnice mezi Ruskem a EU?
Jak vznikala ukrajinská státnost? Jakou identitu měl a má Krym?

Jaké zkušenosti se stalinismem má Rusko a jaké Ukrajina? Vyrov-
návají se s nimi stejně? Jak fungovalo soužití Ukrajinců a Rusů
v rámci SSSR a po jeho rozpadu?

Přednáška se zabývá vývojem Ukrajiny od posledních let exis-
tence Sovětského svazu do současnosti. Primárně bude zaměřena na
rusko-ukrajinské vztahy a pozornost bude věnována i stručnému ná-
stinu moderní ukrajinské historie. Pozornost bude věnována klíčo-
vým mezníkům nejnovější ukrajinské historie (Hladomor, výbuch
Černobylu, rozpad SSSR, oranžová revoluce, ruská anexe Krymu a
napadení Ukrajiny Ruskem).

Přednáší Mgr. Libor Svoboda, PhD, český historik, specializující
se na moderní české dějiny, dějiny Východní Evropy a dějiny
bezpečnostních sborů.

UKRAJINA
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Umění darovat o Vánocích
Návštěvou výstavy můžete udělat radost sobě,

svým blízkým a tvůrčím lidem.

Vánoční přání je stejné jako každý rok,
protože některé věci

se prostě nemění a jsou trvalé:
Vytvořte si krásné a šťastné Vánoce

v kruhu svých nejbližších a milovaných lidí.

Prožijte je ve zdraví, lásce a v míru.
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Muzejní podvečer s knihou
o Bonaventurovi B. a jeho době

V pátek 18.11. se uskutečnila v KSD prezentace knihy, která je jed-
ním z výstupů loňské konference na téma Karel Bonaventura Bu-
quoy a jeho doba. Její prezentace se zúčastnili i někteří autoři
jednotlivých kapitola a také B. Ně-
mec, v jehož nakladatelství VEDUTA
byla kniha vydána. Zajímavý večer
slov, informací a prezentace histo-
rie skvěle doplnilo hudební vystou-
pení žáků ZUŠ T. Sviny pod vedením
Mgr. Jany Šulistové.

Na muzejním podvečeru bylo
možno knihu zakoupit, stejně jako
další tituly z produkce nakladatelství
Veduta. Nyní je kniha k dostání v no-
vohradském IC nebo o adventních ví-
kendech v Galerii Koželužna. K.J.

Karel Bonaventura Buquoy a jeho doba – recenze knihy
Buquoyové – rod původem z Pikardie ve

Francii, jehož příslušníci se zásluhou válečné
fortuny stali plnoprávnými obyvateli zemí Ko-
runy české a vlastníky několika deskových
statků. Během více než třísetletého období
ovlivňovali politické, hospodářské i kulturní
dění a zasloužili se o rozvoj spravovaných
panství. Buquoyové však nedosáhli věhlasu
jako Schwarzenbergové, Lobkowiczové, Kin-
ští, Šternberkové či Kolowratové – proč? Od-
povědí na tuto otázku se zdá být negativní
posuzování prvního a posledního vlastníka
buquoyských statků. V případě Karla Jiřího
Buquoye (1885–1952), který do jisté míry
kolaboroval s německou okupační mocí, je ta-
kové konstatování oprávněné, ale císařský ge-
nerál Karel Bonaventura Buquoy (1571–1621),
od roku 1620 majitel panství Rožmberk, Nové
Hrady, Libějovice, Žumberk, Cuknštejn aj., byl
dosud vnímán dosti jednostranně. Tato skuteč-
nost však již nemusí platit, neboť objektivní
pohled na jeho osobu a celkové okolnosti lze
nalézt v nové knize s názvem Karel Bonaven-
tura Buquoy a jeho doba.

Publikace se skládá z dvanácti kapitol od
stejného počtu autorů, kteří jsou zárukou od-
bornosti. Rozdělená je na dvě části o známých
i neznámých reáliích třicetileté války (pět ka-
pitol) a osobě Karla Bonaventury Buquoye
i jeho rodinných a klientských vazbách
(sedm kapitol). Přínosná je spolupráce bada-
telů ze zahraničí (Margarete Buquoy, Lothar
Höbelt, Olivier Chaline), jejichž statě pohle-
dem „z venku“ důkladně vymezují prostor
Buquoyova života přesahující české hranice.

Nejvíce nových informací, které zpochybňují
zažité povědomí, však obsahují kapitoly na-
psané „domácími“ historiky (Tomáš Černušák,
Vladimír Hokr, Jan Kilián, Pavel Marek, Anna
Nováková, Vítězslav Prchal, Tomáš Sterneck,
Petr Vorel, Martin Zelený).

Složitost tehdejších vojenských, ekono-
mických a mezilidských vztahů si lze uvědo-
mit na životech generála Buquoye – vítěze
bitvy u Záblatí, také obléhajícího svoje bu-
doucí sídla Nové Hrady a Rožmberk, i jeho
manželky Marie Magdaleny Buquoyové z Big-
lia (Olivier Chaline, Jan Kilián, Vladimír Hokr),
která se narodila v Miláně, v mládí pobývala
v Bruselu, ve středním i pozdním věku v jihoče-
ských Nových Hradech a pohybovala se mezi
těmito městy v časech, kdy cestovat bylo
obtížné. Přesto posléze (Buquoy padl u Nových
Zámků v roce 1621) svědomitě spravovala ro-
dový majetek a zasloužila se o počáteční eko-
nomickou obrodu svých panství. Také procesy
pobělohorských konfiskací či vztahy mezi po-
trestanými rebely a novými nabyvateli jejich
majetku jsou podrobeny objevné analýze –
v příslušné kapitole (Martin Zelený) plukov-
ník Guillermo Verdugo poskytl dosavadnímu
majiteli panství Mašťov Janu Jindřichu Štam-
pachovi ze Štampachu možnost pobývat na
mašťovském zámku po dobu těhotenství jeho
manželky a dokonce peníze na údržbu nemo-
vitostí… Věcně jsou také popsány (Pavel
Marek) skutky zástavního držitele Písku a no-
vého pána na Velharticích, Mokrosukách,
Miličíně a Neustupově generála Martina de
Hoeff-Huerty – jeho podíl na rekatolizačním

procesu není zpochybněn a podrobně je objas-
něn generálův společenský původ, tudíž se
nyní nejeví jako „krvavý apoštol“, kterým byl
pro obrozenecké spisovatele.

Publikace je čtivá i přes odlišný styl psaní
jednotlivých autorů, a proto lze ocenit práci ja-
zykového korektora. Text knihy je doplněn
o velký počet černobílých a barevných fotogra-
fií i rozsáhlý seznam archivních pramenů (ze
sedmi evropských zemí) a literatury, nechybí
genealogické tabulky. Fotografie jsou pořízeny
ve vynikající kvalitě, v případě památkových
objektů v aktuální podobě, pouze na snímku
hradu Rožmberk je věž Jakobínka ještě před
opravou.

V knize lze nalézt odpovědi mj. na otázky,
zda konání významného muže – generála Kar-
la Bonaventury Buquoye – bylo později zkres-
leno? Existuje dějinná spravedlnost? Ano i ne.
Buquoy si majetek v Čechách (od císaře Fer-
dinanda II. jej získal 6. února 1620 a tudíž ne-
patřil mezi pobělohorské kořistníky) neužil.
Zemřel 10. července 1621 – padl v boji, proto
v jeho smrti netřeba hledat dějinnou sprave-
dlnost, obdobně jako u jiných vojáků vý-
znamného společenského postavení věrných
panovníkovi.

Pavel Marek, Anna Nováková (edd.) – Ka-
rel Bonaventura Buquoy a jeho doba, ISBN:
978-80-88030-68-3, 270 str., 1. vyd., Bohumír
Němec – Veduta, České Budějovice v roce
2022.

Autor textu: Stanislav Vaněk
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Informace z městské knihovny Prosinec
Eliška Búdová

Tak jako dny týdny a měsíce
se střídají podle kalendáře,
zrovna tak den a noc se střídá
a nikdo to změnit nedokáže.

Staré pranostiky nám prozradí,
jaké počasí asi bude,
prosinec už převzal žezlo,
zima – ta je cítit všude.

Když přijde prosinec
a mrzne a sněží,
úrodný rok nato běží.
A když v prosinci hodně naleje,
leden bude mít hluboké závěje.

Jestli-že mrazy brzy opadnou,
znamená to zimu mírnou.
A když se sníh udrží na pěšině,
bude pak úrodný rok
i v každé vysočině.

A na Adama a Evu,
čekejte oblevu
a když sv. Štěpán vyfouká bláto,
bude pěkné jaro nato.

Tak si spolu všichni přejme,
ať jsme hlavně v pohodě,
společně si pomáhejme
a žijme spolu ve shodě…

¡ Od 28. listopadu do 21. prosince máme v knihovně adventní am-
nestii, kdy nově zaregistrovaným čtenářům bude na jeden rok
prominut registrační poplatek, a hříšníkům, kteří mají něco vy-
půjčeno již delší dobu a obávají se pokuty za překročení výpůjční
lhůty, bude při vrácení dokumentu tato pokuta odpuštěna.

¡ Letos opět v adventním čase od 28. listopadu do 21. prosince budete v knihovně mít možnost
svým bližním zakoupit dárek v podobě knihy (hlavně dětské).

Knihovna bude o Vánocích uzavřena od 22. do 31. prosince,
proto se předzásobte knihami včas.

Všem čtenářům, návštěvníkům a příznivcům knihovny přeji krásné prožití
vánočního času se svými bližními a do dalšího roku hodně zdraví,

méně starostí a hodně radostí.

Knihovnice Drahomíra Císařová

Okénko do knihovny
Vzplanutí / Jiří Březina
Detektivní román, ve kterém poručík Volf na novém působišti v Praze
řeší případ podivné smrti osamělé ženy.

Chaloupky / Štěpán Javůrek
František a Florián, dva chlapci z českého vnitrozemí, se shodou
okolností dostávají krátce po vzniku Československé republiky do
pohraniční oblasti Krušných hor. Jeden touží po dobrodružném živo-
tě, druhý i s rodinou přichází z donucení. Usadí se v malé obci Cha-
loupky a snaží se zvyknout si na nový život v horách a mezi místními
obyvateli. V celé obci však žijí pouze dvě české rodiny, ostatní obyva-
telstvo je německé.

Papírové domky / Jiří Klečka
Napínavý mysteriózní román, v němž se mladá rodina nastěhuje do
domu, který rázem změní jejich životy - zprvu by se zdálo, že k lepší-
mu. Jenomže podobně jako ve faustovském mýtu, za vše se platí, a
čím více štěstí, tím vyšší cena.

Můj svět v tobě / Renata Šindelářová
Malý Leo působí jako normální chlapec, pouze ale do té doby, než
promluví o bytostech, které ho denně doprovází. Popisuje je jako an-
děly, ale psycholog Robert si myslí, že jsou jen součástí chlapcovy
fantazie. Tento názor ale bude muset brzy přehodnotit.

Švadleny z Osvětimi / Lucy Adlington

Na pozadí holokaustu, nacistického vykořisťování a módního prů-
myslu za války nabízí historička Lucy Adlington pohled na životy
pětadvaceti převážně židovských vězeňkyň z Osvětimi. Ty měly jedi-
ný úkol: šít šaty pro ženy vysoce postavených nacistů v salonu
založeném manželkou Rudolfa Hösse.

Lucia / Bernard Minier

Zlo se nezastaví před ničím. Proto ho musí zastavit ona. Skupina stu-
dentů kriminologie na univerzitě v Salamance odhalí existenci vraha,
který už několik desetiletí uniká spravedlnosti a aranžuje své oběti
podle renesančních obrazů.

Vlk / Samuel Bjork

Píše se rok 2001. Novopečený šéf zvláštní vyšetřovací jednotky Hol-
ger Munch má za úkol vyřešit vraždu dvou jedenáctiletých chlapců.
Nedostatek důkazů ho přivede na nápad angažovat talentovanou stu-
dentku policejní akademie Miu Krügerovou.

Neklidná krev  / Robert Galbraith

Pravé zlo nezničí ani čas. Soukromého detektiva Cormorana Strika
osloví s prosbou o pomoc žena, jejíž matka před čtyřiceti lety zmizela
za podivných okolností…
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Ukrajinské děti z pěstounské rodiny paní Natalie

Termíny kurzů a aktivit
na prosinec 2022 v Komunitním centru
¢ DŘEVÍČKA – sobota 3. prosince

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 vedením lektora Vladimíra Ryzka a
koná se v sobotu 3. prosince od 10 do 12 hodin v dolní části KC ve
vzdělávací místnosti. Cena je cca 100 Kč (dle spotřebovaného materiá-
lu na výrobek).

¢ FOTOKROUŽEK – středy 7. prosince a 14. prosince
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/video
materiálu děti využívají vlastní přinesené fotoaparáty, případně mobil-
ní telefony. Veškerou další potřebnou techniku či elektroniku pro práci
a následné zpracování pořízeného foto/video materiálu zapůjčuje po
čas kroužku Komunitní centrum. K dispozici máme několik notebooků,
různé druhy stativů, osvětlovací techniku, mikrofony a další.

Lektorem kroužku je fotograf Jan Kypet Šmíd. Schůzky se konají
ve středu 7. a 14. prosince 16 do 18 hodin v Komunitním centru ve
vzdělávací místnosti.

¢ POJĎME SPOLU VEN – sobota 10. prosince
Kroužek zaměřený na aktivní pobyt dětí venku v přírodě jako ode-

zva na potřebu dětí se co nejvíce pohybovat venku, ideálně v lese. Bez-
prostřední blízkost přírody v okolí Nových Hradů nám umožňuje tuto
potřebu naplnit. S dětmi si užijeme příjemné sobotní odpoledne v příro-
dě, 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
v přírodě (tzn. vhodná obuv a oděv), dále aby měly malou svačinu a la-
hev s pitím, a pokud nasněží tak i boby.

SIROTCI Z UKRAJINY
16.11. odjely zpět domů „naše“ ukrajinské děti z pěstounské ro-

diny paní Natalie. Tyhle děti si dokázaly získat srdce mnohých míst-
ních lidí, většina z vás jim od března poskytlo tolik nečekané
podpory a pomoci. Mnozí jste je dokázali přijmout pod svá křídla a
do svých životů. Tímto chceme vám všem za projevenou i pomýšle-
nou podporu moc poděkovat. Vzpomínejte na ně v dobrém, budou
to jistě ještě dlouhou dobu i takhle na dálku potřebovat

Ukrajinské děti z pěstounské rodiny paní Natalie a jejich nějvětší
podpora na NHpokračování na str. 27
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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 50 Kč.

¢ KLUKOVINY – každou sobotu
Program Young Caritas je celoevropská platforma zapojující mladé

lidi do práce Dobrovolnických center. V rámci dobré spolupráci s Die-
cézní charitou v ČB jsme se stali součástí tohoto programu a zapojuje-
me mladé dobrovolníky do činnosti Komunitního centra v Nových
Hradech.

V současné době k nám dojíždí 1x týdně student psychologie Milos
ze Srbska. Jeho kvalitou je hezký přístup k dětem a skvělá konverzace
v angličtině. Abychom tyto přednosti využili, vymysleli jsme program
na sobotní odpoledne s Milosem – KLUKOVINY. Jde o 2-hodinovou
aktivitu výhradně pro chlapce, ideálně ve věku 7–14 let. Hry mají za cíl
pracovat s mužskou stránkou, uvědomovat si skutečnou sílu mužů a
kvality mužské energie, vytvořit spojenectví na základě společných
prožitků. Milos je hezkým vzorem vnitřně uzdravujícího se muže, který
může být klukům inspirací a průvodcem při řešení typicky klučičích
záležitostí. Dalším skvělým rozměrem je, že při setkání bude na děti
mluvit anglicky. Vyzkoušeli jsme, že překlad není třeba, protože děti
hodně rozumí. Případně k dovysvětlení bude vždy fungovat někdo
z Komunitka.

KLUKOVINY v angličtině se konají každou sobotu od 13 do 15 ho-
din v Komunitním centru. S sebou věci na pobyt venku i uvnitř – spíše
sportovní vybavení, protože většina her je nějakou formou pohybu.
Cena je 30 Kč, které věnujeme Milosovi na cestu autobusem a na sobot-
ní oběd.

Termíny kurzů a aktivit v komunitním centru
(pokračování ze str. 26

Další aktivity Komunitního centra
¢ OTEVŘENÁ DĚTSKÁ HERNA – provozní změny

Prostor vybavené dětské herny organicky hledá své nejlepší a efektiv-
ní využití. Je jasné, že mnoho lidí má mnoho různých potřeb. V tuto
chvíli je prostor plně vybaven a zkoušíme najít způsob, jak se v něm
maminky s dětmi mohou cítit pohodlně a příjemně a budou mít chuť po-
dílet se na provozu. Otevírací doba je momentálně 3x týdně dopoledne.
Je ale možné se kdykoliv domluvit na zapůjčení klíčů a samostatném
pobytu a udržbě herny. Pokud máte chuť zde vytvořit pravidelnou akti-
vitu pro maminky s nejmenšími dětmi nebo nějakou svoji jednorázovou
akci, místo nabízí jeho maximální a dobré využití.

Dále bychom rádi vytvořili výměnný point dětského vybavení a ob-
lečení – tak, abyste zde mohli nepotřebné zanechat a potřebné si odnést.
U dětských věcí je to nanejvýš efektivní.

Díky Míše z RE-USE buňky je zde možné také zanechat nebo vy-
zvednout domluvené věci z Re-use, aby se nemuselo běhat s malými
dětmi k Re-use buňce u Sběrného dvora.

Veškeré aktuální informace a pozvánky na akce v KC
můžete sledovat na Facebookových stránkách komunitko Nové
Hrady (https://www.facebook.com/komunitko.novehrady) nebo jsou
k doptání u koordinátorky Komunitního centra Lucii Sovové,
tel.: 774 766 676, email: kcnovehrady@gmail.com

¢ ADVENTNÍ TRH V NOVÝCH HRADECH
a Komunitní stánek  – neděle 11. prosince 2022

Jednu z adventních dílen letos přesuneme na náměstí ke stánku KC.
Připravíme zdobení keramických ozdob, vyrobených v místní keramic-
ké dílně.

Dále budeme presentovat výrobky účastníků našich aktivit a vyrábět
adventní zázrak – radost z vzájemného potkávání a propojení. Těšíme
se na Vás v něděli na náměstí v Nových Hradech.
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SPORTOVKY
Od září je kroužek na Nových Hradech už 6. rokem a druhým rokem

jsme zapojeni do projektu Se sokolem do života. Děti oceňují, že si pra-
videlně mohou pomocí samolepek plnit své tréninkové úspěchy. Dále
jsme letos zapojeni do „Jak uchopit svět nohama“ a „Olympijský dip-
lom“. V předvánočním čase nás čeká sportovní adventní kalendář od
sokola Pepy.

trenérka Jana Záhorková

Projekt Jak uchopit svět nohama

World Cup, Bregenz, Rakousko
Nikola Morongová získala dvě zlaté

medaile na Světovém poháru
Ve dnech 11. – 13. 11.2022 se konal v rakouském Bregenz Světový

pohár v bojových uměních několika stylů. Světového poháru se účast-
nilo přes šest set závodníku ze dvaceti čtyř zemí světa.

Světový pohár v bojovém umění se konal hned v několika sty-
lech a disciplínách: Hard kata – jsou předváděny sestavy z karate,
Allkampf-Jitsu nebo Taekwon Do a Kata tým soutěž družstva dvou a
tří závodníků v synchronizované sestavě, jež znázorňují boj proti ima-
ginárním útočníkům a závodník je musí zacvičit co nejpřesněji a v pl-
ném nasazení. Self Defense a Self Defense realistic jsou disciplíny
sebeobrany a jsou ukázkou toho, jak by mohly být techniky bojového
umění aplikovány v násilných střetnutích. 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 sportovní zápasy, ve kterých musí zá-
vodníci předvést, ve Fightingu závodníci používají kopy, údery, ale
také porazy a boj na zemi, kde je ji zakázáno provádět údery, Grappling
je boj pouze v úchopu, velmi podobné Judu a Kick Light je v podstatě
spojení obou předchozích disciplín.

Závodnice oddílu TJ karate Nové Hrady Nikola Morongová se v po-
četném poli soutěžících rozhodně neztratila, když vybojovala dvě zlaté
medaile a další cenné kovy na tomto šampionátu.

Výsledky závodnice TJ karate Nové Hrady:
Nikola Morongová
− 1. místo v HARD KATA – starší žákyně U13
− 1. místo v SELF DEFENSE REAL – starší žákyně U13
− 2. místo v KATA KARATE – starší žákyně U13
− 2. místo v SELF DEFENSE CREATIVE – starší žákyně U13

Veliké díky patří všem soutěžícím a trenérům za vzornou reprezentaci.
Martin Hermann, předseda oddílu karate

MISTROVSTVÍ EVROPY
V KARATE WUKF 2022 ITÁLIE
Český kata tým mužů vybojoval stříbrnou

medaili na evropském šampionátu
Ve dnech 3.–6. listopadu 2022 se v italské Florencii pod záštitou

World union karate federation konalo 12. Mistrovství Evropy v ka-
rate. Tohoto šampionátu se účastnilo 1852 závodníků z 21 zemí.

S výpravou státní české reprezentace WUKF odjeli také jihočeští
karatisté. Na toto mistrovství byli nominováni vedením české reprezen-
tace WUKF za výsledky na šampionátech v letošním a loňském roce.

V disciplíně kata týmů mužů +34 let vybojoval český tým ve
složení Martin Hermann, David Šenkýř a Martin Sláma stříbrnou me-
daili. Náš tým skončil za vítězným domácím týmem. Když v semifi-
nále porazil družstvo francouzské reprezentace. V této disciplíně se
hodnotí synchronizace všech členů týmu a samozřejmě technická
bezchybnost zacvičené povinné sestavy postojů, krytů, úderů a
kopů. V soutěži jednotlivců v disciplíně kata muži (+50 let) jsem
získal bodované 5. místo. V kategorii kata muži (+40 let) obsadil
David Šenkýř 10. místo.

Jihočeští závodníci z oddílů SKP České Budějovice a TJ Nové Hra-
dy přiváží domů nejen cenný kov z Mistrovství Evropy, ale také neoce-
nitelné zkušenosti, které budou předávat našim členům na tréninku.
Děkuji za spolupráci v týmu a vzornou reprezentaci v zahraničí.

Martin Hermann, předseda oddílu TJ karate Nové Hrady

Kata tým muži Master ve složení David Šenkýř, Martin Hermann a Mar-
tin Sláma vybojoval na Mistrovství karate WUKF v italské Florencii
stříbrnou medaili pro Českou republikuPrvní zprava Nikola Morongová na Word Cup v Bregenz
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Úspěch karatistů na Krajském přeboru ve Strakonicích
Čtyři cenné kovy a nominace na postupový závod na MČR

V sobotu 5. listopadu 2022 se konal ve
Strakonicích Krajský přebor v karate. Závodu
se účastnilo více jak sto dvacet soutěžících
z dvanácti oddílů Jihočeského svazu karate.
Soutěžilo se v disciplíně kata – souborná cvi-
čení, a to celkem na třech zápasištích – tatami,
kde závodníci předváděli skvělé výkony při

ukázce krytů, úderů a kopů proti imaginárním
útočníkům. V početné kategorii starších žákyň
v disciplíně kata zvítězila po skvěle zacvičené
kata Nikola Morongová.

V odpoledních hodinách se rozjela disciplí-
na kumite, kde závodníci ve sportovním zápase
dvojic předvádí vše, co se naučí při mnoha ho-
dinách tvrdého tréninku. Soutěžící musí mít
především výbornou fyzickou kondici, pro-
tože vydržet zápas od 1:30 minuty u žáků až
po 3 minuty u dospělých v chráničích a s chrá-
ničem zubů v ústech, není vůbec jednoduché.

V kategorii dorostenců kumite +59 kg vy-
bojoval David Macho v silné konkurenci stří-
brnou medaili, dále pak v kategorii juniorek se
dařilo Natálii Machové, která rovněž získala
pro naše barvy stříbrnou medaili, naši sérii
úspěchů na tomto závodu zakončil trenér mlá-
deže Tomáš Hermann, když zvítězil v katego-
rii kumite muži +94 kg.

Těmito skvělými výkony si naši závodníci za-
jistili postup na výběrový závod (26.–27.11.2022
v Praze) na Mistrovství ČR, které se bude ko-
nat 3.–4.12.2022 v Prostějově.

Blahopřeji všem, děkuji za vzornou repre-
zentaci a děkuji rodičům za podporu našich
cvičenců.

Martin Hermann, předseda oddílu karate
Úspěšní závodníci oddílu karate zleva Natálie
Machová, Nikola Morongová a David Macho

Trenér mládeže Tomáš Tomáš Hermann zvítě-
zil v discilíně kumite muži +94 kg

9. Krajský přebor mládeže v Allkampf-Jitsu 2022 v Č. Budějovicích

Tři zlaté medaile pro karate Nové Hrady
V neděli 27. listopadu 2022 na Krajský

přebor mládeže v Allkampf-Jitsu (dále jen
AKJ) do Českých Budějovic přijeli nejmladší
závodníci z pěti oddílů a škol AKJ. Postupový
závod na MČR pořádal oddíl TJ karate Nové
Hrady a konal se v areálu Sportovního klubu
policie v České Budějovice. Tento areál nabízí
možnosti pro soutěže v úpolových sportech.
Na přebor se přihlásilo padesát sedm závodní-
ků z ŠBU Most, AKJ Panthers Sokol Písek,
SKP České Budějovice, Sebeobrana AKJ na
ZŠ v Trhových Svinech a pořádající oddíl TJ
karate Nové Hrady.

Pole startujících bylo rozděleno do jednot-
livých kategorií podle stáří a získaného stupně
technické vyspělosti soutěžících Kyu (barev-
né pásky na kimonu) od dětí až po juniory do
patnácti let věku. Celé klání nastartoval tzv.
„Turnaj bílých pásků“, ve kterém soutěžili
nejmladší bojovníci v disciplině randori. To-
hoto turnaje se mohou zúčastnit děti již od 5-ti
let, které nemají získaný stupeň technické vy-
spělosti (barevný pásek na kimonu). Dále se
pokračovalo soutěží mladších žáků, kteří závo-
dí rovněž pouze v disciplině randori a starších
žáků, kteří již soutěží ve dvojboji – randori a ta-
meschi wari.

Naše barvy hájili Patrik Morong v katego-
rii mladší žáci 8.–7. kyu do 9. let, Tomáš Šavel
v kategorii mladší žáci 9. kyu do 9. let, Nikola
Morongová v kategorii starší žákyně všichni
tři ve svých kategoriích zvítězili. Štěpán Šíma
v kategorii mladší žáci 8.–7. kyu do 9. let vy-
bojoval stříbrnou medaili. Karolína Housero-

vá v kategorii starší žákyně, dokázala osadit
pěkné čtvrté místo. Soutěž měla pěkný průběh
a lze říci, že všichni předvedli skvělé sportov-
ní výkony a zaslouží velikou pochvalu za to,
že celý rok pod vedením svých trenérů pilně
trénovali.

Blahopřeji medailistům k zisku cenných
kovů, všem závodníkům za vzornou reprezen-
taci a děkuji rodičům za podporu všech sou-
těžících. Děkuji skvělému organizačnímu týmu
a rozhodčím, bez kterých by se soutěž samo-
zřejmě nedala pořádat.

Veliké díky patří všem našim sponzorům,
bez kterých by nebylo možné tuto sportovní
událost zorganizovat. Významnou pomoc pos-
kytl Jihočeský kraj v podobě grantu na pod-
poru 9. Krajského přeboru v AKJ. Soutěž
podpořil věcnými dary pro nejlepší závodníky
pan Martin Houser Elektroinstalace a firma
Petrášek – potisk textilu.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Nikola Morongová zvítězila na Krajském pře-
boru v kategorii starší žákyně

Patrik Morong s Tomášem Šavelem při discip-
líně Randori – sebeobrana dvojic na Krajském
přeboru

Patrik Morong a Štěpán Šíma uspěli na Kraj-
ském přeboru AKJ v Českých Budějovicích
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