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Vážení spoluobčané,
v době, kdy budete číst tento text, již budeme několik dnů v roce 2023. Tento rok začíná při-

pomenutím třicátého výročí rozdělení Československa a vzniku samostatné České republiky.
Mnozí tehdy byli smutní, cítili nostalgii a nevěděli, zda tento krok přinese prosperitu či spíše
zastaví další rozvoj.

Po třech desítkách let asi většina obyvatel naší země i sousedního Slovenska přizná, že teh-
dejší rozdělení bylo správným krokem, který oběma zemím umožnil jejich vlastní rozlet a fun-
gování. Osobně jsem také rád, že se nenaplnily obavy, aby rozdělené státy neměly složitější
cestu k západním zemím. I toto se však povedlo. Obě země jsou součástí západních struktur
(NATO, EU) a na Slovensku již platí i evropskou společnou měnou. Dokonce si myslím, že pro
hodně lidí se pozitivně změnil vztah k našim slovenským sousedům. Možná už nejsou našimi
bratry, jak se dříve říkalo, ale jsou nám blízcí, obě naše země dobře spolupracují a lidé v obou
zemích si rozumí možná více než dříve.

Vzpomínka na vznik samostatné České republiky je však i příležitostí k tomu, abychom si
připomněli, jak se za těch 30 let změnilo i naše město, náš region i my jako lidé.

Mgr. V. Hokr, starosta města
(pokračování uvnitř NZ)

V předvánoční době přinesly děti radost do Domu s pečovatelskou
službu.                                                                             Více uvnitř NZ

Rekonstrukce domu v Komenského ulici přináší 4 nové byty k pronájmu.
Více uvnitř NZ

Zimní radovánky školkových dětí na sněhu…Však, kdeže loňské sněhy
jsou…?                            Více o aktivitách novohradské MŠ uvnitř NZ

Další malí občánci našeho města byli přivítáni. Tak ať se jim tady líbí!

PF 2023 z redakce NZ
Milí čtenáři, přejeme vám všem do roku 2023 hodně takových

zpráv, které dají úsměv a radost. Vše dobré do dalších časů.
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za Adventem 2022

Tradiční a společné zahájení Adventu na novohradském náměstí „se
vším všudy“ jako před třemi lety!%#

Adventní novohradský trh a navázání přetržené
tradice. Více o tom uvnitř NZ

Adventní koncert se uskutečnil v zámeckém divadle a podle milé reak-
ce návštěvníků bylo vystoupení zpěvačky Radky Fišarové s radostí
přijato a dobře ohodnoceno. Pěkné zakončení adventního novohrad-
ského programu 2022…

Pohádka o pastýřích, kteří šli do Betléma, „vylepšila“ náladu dětem i
dospělým. Příjemné a vtipné vystoupení se špetkou moudrosti předved-
lo divadlo SEMTAMFÓR

FOTOOHLÉDNUTÍ

Na předvánočním setkání seniorů se představil výborný lidový soubor MLS z Plzně a udělal ra-
dost z muziky úplně všem…pěknou atmosféru utužila i Malá Podhoranka a taneční vystoupení
Rytmíku
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Zápis ze 2. schůze městské rady
ze dne 16.11.2022

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 z 1. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 1. jednání rady města.

� 2. Žádost o prodej pozemků – parc.č.
KN 2351, 2352, 2587, 2273, 1887/3, 869,
k.ú. Byňov
Rada města bere na vědomí žádost o prodej po-
zemků p.č. 2351, 2352, 2587, 2273, 1887/3,
869, k.ú. Byňov a pověřuje Osadní výbor
Byňov, Jakule, Štiptoň dalším projednáním.
(Rada obdržela žádost od pana Pavla K.,
Byňov o prodej pozemků p.č. 2351, 2352,
2587, 2273, 1887/3, 869, k.ú. Byňov.)

� 3. Žádost o pronájem pozemku parc. č.
KN 135, k.ú. Nové Hrady
Rada města bere na vědomí žádost paní Ma-
rie J., Nové Hrady ve věci pronájmu části
pozemku parc. č. KN 135, k.ú. Nové Hrady.
Rada města na základě platné nájemní smlou-
vy s třetí osobou konstatuje, že není možné
zveřejnit předmětnou část pozemku parc. č.
KN 135, k.ú. Nové Hrady za účelem proná-
jmu, protože by došlo k pronajmutí jedné
věci více nájemcům.
(Rada projednala žádost paní Marie J. a
Svatoslava J., Nové Hrady ve věci proná-
jmu části pozemku parc. č. KN 135, k.ú.
Nové Hrady dle návrhu o výměře cca 16 m2.)

� 4. Prodej nemovitosti – č.p. 121 v k.ú.
Byňov (po zveřejnění)
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. st. 291, jehož součástí je stavba č.p.
121 v k.ú. Byňov o výměře 64 m2, panu
Františku H., Byňov za částku 225.000 Kč a
postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada po zveřejnění záměru prodat nemovi-
tou věc na pozemku parc. č. st. 291, jehož
součástí je stavba č.p. 121 v k.ú. Byňov,
projednala žádost pana Františka H., Byňov
o prodej této nemovitosti.)

� 5. Žádost – Božena S.
Rada města bere na vědomí žádost paní
Boženy S., bytem Byňov o instalaci doprav-
ního zrcadla na pozemku parc.č. 2566/1,
k.ú. Byňov a pověřuje Osadní výbor Byňov,
Jakule, Štiptoň dalším projednáním.
(Rada obdržela žádost paní Boženy S., by-
tem Byňov o instalaci dopravního zrcadla na
pozemku parc.č. 2566/1, k.ú. Byňov z důvo-
du bezpečnějšího průjezdu křižovatkou.)

� 6. Smlouva o věcném břemeni
– "Nové Hrady kabel VN, TS OBS"
Rada města schvaluje Smlouvuozřízenívěcného
břemene č.: CB-014330044095/001-DVK se
společností EG.D, a.s., Brno, na akci: Nové
Hrady kabel VN, TS OBS, za jednorázovou
úhradu ve výši 30.000 Kč bez DPH a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Geodetické kanceláře - Ing.
Pavel Dvořáček, Tábor návrh smlouvy o věc-
ném břemeni č.: CB-014330044095/001-DVK,
po dokončení stavby: Nové Hrady kabel
VN, TS OBS.)

� 7. Talent v MASce – darovací smlouvy
Rada města souhlasí s návrhy Darovacích
smluv na poskytnutí peněžních darů pro
účely podpory talentovaných dětí a mládeže
v regionu působnosti Sdružení růže a další-
ho rozvoje regionu a postupuje žádost ke
schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od MAS Sdružení Růže
z.s.p.o. žádosti a návrhy Darovacích smluv
na poskytnutí peněžních darů pro účely
podpory talentovaných dětí a mládeže v
regionu působnosti Sdružení růže a dalšího
rozvoje regionu v celkové výši 157.900 Kč.)

� 8. Rozpočtové opatření č. 12/2022
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 12/2022.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 12/2022.)

� 9. Žádost o změnu – Keramická dílna
Kána z.s.
Rada města souhlasí s převedení nevyčerpa-
ných prostředků na jiný kroužek - fotok-
roužek v rámci Keramické dílny Kána z.s.
(Rada projednala žádost paní Ludmily M.,
Keramická dílna z.s. ve věci změny nápl-
ně kroužku, kdy z důvodu úbytku počtu
kroužků keramiky, na které pro rok 2022
byla obdržena dotace, žádá o možnost pře-
vedení nevyčerpaných prostředků na jiný
kroužek - fotokroužek.)

� 10. Volby do osadních výborů
Rada města pověřuje starostu a místostarostu
Jana Kollmanna zajištěním voleb do osad-
ních výborů.
(Rada na základě usnesení z ustavujícího za-
sedání zastupitelstva města o zřízení osadních
výborů projednala zajištění volby. Po doho-
dě s představiteli osadních výborů z před-
chozího volebního období proběhnou volby
do nových osadních výborů na začátku roku
2023.)

� 11. Výbor Honebního společenstva
Nové Hady
Rada města bere na vědomí informaci Honeb-
ního společenstva Nové Hrady o uzavření ná-
jemní smlouvy k honitbě s Mysliveckým
spolkem Nové Hrady z.s.
(Rada města obdržela usnesení z Valné hro-
mady Honebního společenstva Nové Hra-
dy, jehož součástí je návrh na pronájem
honitby Nové Hrady Mysliveckému spol-
ku Nové Hrady z.s.za roční pronájem
124.830 Kč (30 Kč/ha).)

� 12. Žádost o dotace – Prevent 99 z.ú.
Rada města bere na vědomí Žádost o pos-
kytnutí individuální dotace - Prevent 99 z.ú
a postupuje žádost k projednání Finanční
komisi rady města N. Hradů a Sociální ko-
misi rady města N. Hradů.
(Rada města obdržela od společnosti
PREVENT 99 z. ú., Strakonice žádost o pos-
kytnutí dotace na zajištění běžného provozu
služby Jihočeský streetwork PREVENT. Cí-
lovou skupinou programu jsou osoby závis-
lé a závislostmi ohrožené osoby. Hlavními
cíli služby jsou snižovaní rizik spojených s
užíváním drog a ochrana veřejného zdraví.
Výše požadované dotace: 35.409 Kč.)

� 13. Výběrové řízení – zubní lékařství
Nové Hrady, Hranice, Horní Stropnice
Rada města bere na vědomí výsledek výbě-
rového řízení v rozsahu zubního lékařství
pro vymezené území města Nové Hrady a
obcí Horní Stropnice a Hranice a pověřuje
starostu města dalším jednáním ve věci zajiš-
tění zubní péče pro občany města N. Hrady.
(Rada projednala informaci od Jihočeského
kraje - Odboru zdravotnictví, kdy na zákla-
dě výběrového řízení na návrh města Nové
Hrady ve stanovené lhůtě do 8.11.2022 ne-
byla podána žádná nabídka.)

� 14. 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.)

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

� 16. Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo –
ARCHATT Památky spol. s r.o.
Rada města schvaluje Dodatek č. 5 ke
smlouvě ve věci "Stavební úpravy domu
Komenského ulice č.p. 188, Nové Hrady"
se společností ARCHATT Památky spol.
s r.o. a pověřuje starostu jeho podpisem.
(Rada projednala návrh Dodatku č.5 ke
smlouvě se společností ARCHATT Památ-
ky spol. s r.o. ve věci realizace díla Stavební
úpravy domu Komenského ulice č.p. 188,
Nové Hrady. Dodatek řeší navýšení ceny
díla na částku 17.108.168,67 Kč s DPH (na-
výšení o 953.263,17 Kč s DPH). Navýšení
ceny díla je způsobeno vlivem nepředvída-
telných stavebních prací dle přiložených
změnových listů č. 3 - 9, které byly odsou-
hlaseny stavebním dozorem. Zároveň došlo
k odečtu nerealizovaných prací.)

Zápis ze 3. schůze městské rady
ze dne 23.11.2022

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

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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s hlasem poradním:
Ing. Vladimír Schusser

Bylo projednáno:

� Kontrola usnesení ze 2. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 2. jednání rady města.
(Rada provedla kontrolu usnesení ze 2. jed-
nání rady města a neměla k nim připomínky.)

� Uvolněný byt čp. 26 – Hradební ul.
Rada města souhlasí se zveřejněním proná-
jmu nemovité věci formou výběrového říze-
ní I – pozemku parc.č. st. 16/1, k.ú. Nové
Hrady, jehož součástí je objekt k bydlení čp.
26 (byt č. 3, 3+1 o velikosti 80,83 m2). Rada
pověřuje tajemníka MěÚ Nové Hrady zve-
řejněním na úřední desce města dle návrhu.
(Rada projednala návrh zveřejnění proná-
jmu nemovité věci formou výběrového říze-
ní I – pozemku parc. č. st. 16/1, k.ú. Nové
Hrady, jehož součástí je objekt k bydlení
čp. 26. Jedná se o pronájem bytu 3+1 o ve-
likosti 80,83 m2. Minimální nájemné činí
3.394 Kč/měsíc bez záloh na služby,)

� Vodné a stočné 2023 – ČEVAK a.s.
Rada města bere na vědomí návrhy kalkula-
ce vodného a stočného pro rok 2023 od spo-
lečnosti ČEVAK, a.s. České Budějovice.
Rada města postupuje návrhy k projednání
na jednání zastupitelstva města s doporuče-
ním schválit variantu č.3 (zachování ceny
z roku 2022 s ponížením nájemného).
(Rada projednala plánovanou kalkulaci
ceny vody (pitné, odpadní) pro kalendářní
rok 2023. Provozovatel ČEVAK a.s. před-
ložil 3 varianty kalkulace. Rada města do-
poručila ke schválení variantu č. 3, která
předpokládá nárůst nákladů o indexované
položky a také navýšení nákladů spojených
s elektrickou energií na stočném. Reálně by
mělo jít k navýšení celkové ceny o 8, 89 Kč
bez DPH (14,9%). Rada s ohledem na sou-
časnou energetickou krizi a nárůst cen pro
občany navrhla kompenzovat reálný nárůst
ceny vodného a stočného ponížením nájem-
ného tak, aby cena vodného a stočného
v roce 2023 zůstala stejná jako v roce
2022. Reálné zdražení tak pokryje snížení
nájemného o částku 745 800 Kč, čímž do-
jde k ponížení příjmů do fondu obnovy vo-
dohospodářského majetku.)

� Navýšení ceny ke smlouvě
o provozování, odstranění a přepravě
odpadu ze sběrného dvora Nové Hrady
– FCC České Budějovice, s.r.o.
Rada města bere na vědomí návrhy na navý-
šení ceny ke smlouvě o provozování, od-
stranění a přepravě odpadu ze sběrného
dvora Nové Hrady od společnosti FCC Čes-
ké Budějovice, s.r.o.
Rada města schvaluje variantu č. 1 a pově-
řuje starostu města podpisem dodatku ke
smlouvě o provozování, odstranění a pře-
pravě odpadu ze sběrného dvora Nové Hra-

dy se společností FCC České Budějovice,
s.r.o. Rada města pověřuje starostu města ve
spolupráci s MěÚ Nové Hrady, Odborem
životního prostředí dalším jednáním ve věci
provozu sběrného dvora.
(Rada projednala návrhy na navýšení ceny
ke smlouvě o provozování, odstranění a pře-
pravě odpadu ze sběrného dvora Nové Hra-
dy, které předložila společnost FCC České
Budějovice, s.r.o. z důvodu ztrátovosti při
jeho provozování. 1. Varianta předpokládá
navýšení dle návrhu o 128.000 Kč/rok (ná-
růst o cca. 22%), 2. varianta předpokládá
navýšení dle návrhu o 232.000 Kč/rok
(40%). Rada města souhlasila s navýšením
ceny v rámci 1. varianty s tím, že tato va-
rianta by neměla mít zásadní vliv na celko-
vou částku za odpadové hospodářství města
dle návrhu rozpočtu na rok 2023. Starosta
města dále radu informoval o jednání se zá-
stupci společnosti FCC ve věci rozšíření
otevírací doby sběrného dvora a přípravy
rozšíření sběrného dvora tak, aby jeho
provoz byl uživatelsky komfortnější pro
občany. K těmto otázkám bude svoláno
společné jednání na začátku roku 2023 za
účasti projektanta.)

� Dárkové koše – navýšení pořizovací ceny
Rada města souhlasí s navýšením částek
pro pořizování dárkových košů na částku
650 Kč dle návrhu.
(Rada projednala návrh zvýšit částku, za
kterou jsou pořizovány dárkové koše pro ju-
bilanty ve věku 80 let, 85 let, 90 let a dále
každý rok nad 90 let. Návrh počítá se stano-
vením částky 650 Kč pro muže a 650 Kč pro
ženy (z toho 150 Kč tvoří cena za pořízení
kytice). Návrh navýšení částky byl též za-
pracován do návrhu rozpočtu pro rok 2023.)

� TSM – výběrové řízení
Rada města schvaluje přijetí pana Ing. Jose-
fa V., Nové Hrady na pozici ředitele Tech-
nických služeb města Nových Hradů a
pověřuje TSM ve spolupráci se starostou
přípravou pracovní smlouvy.
(Rada obdržela od výběrové komise písem-
nou zprávu o posouzení přihlášených ucha-
zečů výsledek výběrového řízení na pozici
ředitele/ředitelky Technických služeb měs-
ta Nových Hradů (dále TSM) s předpoklá-
daných nástupem od 01.02.2023. Přihlášku
podali 2 uchazeči. Výběrová komise jedno-
myslně doporučila přijmout kandidáta č. 2
pana Ing. Josefa V., Nové Hrady, který nej-
lépe splnil podmínky výběrového řízení a
prokázal předpoklady k řízení TSM.)

� Žádost o prodej částí pozemků – parc. č.
KN 160/9 a KN 1406/13, k.ú. Byňov
Rada města bere na vědomí žádost ve věci
prodeje částí pozemků par.c.č. KN 160/9 a
KN 1406/13, k.ú. Byňov dle návrhu o cel-
kové ploše cca 42 m2 a pověřuje Osadní
výbor Byňov, Jakule, Štiptoň dalším pro-
jednáním.
(Rada projednala žádost paní Olgy O., By-
ňov ve věci prodeje částí pozemků parc. č.
KN 160/9 a KN 1406/13, k.ú. Byňov dle ná-
vrhu o celkové ploše cca 42 m2.)

� Sběr tříděného obalového odpadu –
Sdružení Růže z.s.p.o.
Rada města bere na vědomí vyúčtování
služeb za náklady na svoz tříděného odpa-
du ve městě Nové Hrady od společnosti
„Sdružení Růže z.s.p.o.“ a pověřuje Eko-
nomický odbor MěÚ N. Hrady zaplacením
faktury č. FV22028.
Rada města bere na vědomí informaci o jed-
náních ve věci provozu kolektivního systému
sběru a svozu tříděného odpadu a pověřuje
starostu města a místostarostu Mgr. M. Jaro-
límka dalším jednáním v této věci.
(Rada obdržela od společnosti Sdružení Růže
z.s.p.o. vyúčtování služeb za náklady na svoz
tříděného odpadu ve městě Nové Hrady. Ná-
klady v období od 01.01. do 30.09.2022 činí
302.570,82 Kč s DPH. V minulých letech
byly platby prováděny tak, že společnost
EKO-KOM, a.s. převáděla odměnu za tří-
děný odpad vyprodukovaný v obcích pří-
mo Sdružení Růže, které dále platilo
náklady svozové firmě Marius Pedersen
(část prostředků za provoz sběrného dvo-
ra pak Sdružení Růže přímo převádělo
městu Nové Hrady). Nově přichází platby
od EKO-KOMu jednotlivým obcím, které
musí následně uhradit svůj podíl na zajiš-
tění kolektivního systému svozu prostřed-
nictvím Sdružení Růže, které má uzavřenou
smlouvu s firmou Marius Pedersen.
Starosta města společně s místostarostou
M. Jarolímkem informovali radu o jedná-
ních v rámci mikroregionu Sdružení Růže
ve věci dalšího zajištění společného provo-
zu svozu tříděného odpadu. V této věci
proběhne další společné jednání obcí, které
jsou v kolektivním systému zapojeny. Na
tomto jednání budou řešeny otázky spojené
s novými daňovými nařízeními (rozdíl ve
způsobu platby svozu u obcí, kterou jsou či
nejsou plátci DPH) a se stanovením ceny za
svoz. Poté bude rozhodnuto, zda bude eko-
nomicky a administrativně výhodnější pok-
račovat ve společném systému či zda budou
systém řešit jednotlivé obce samostatně.
Rada města konstatovala, že i nadále trvá
zájem města řešit problematiku svozu třídě-
ného odpadu v rámci společného systému
s tím, že musí být jasně deklarována eko-
nomická výhodnost kolektivního systému
(vysoutěžení výhodnějších podmínek, ad-
ministrace ad.).)

� Výpůjčka výstavy – NPÚ ÚOP ČB
Rada města souhlasí s výpůjčkou výstav-
ních panelů k výstavě „Objevujeme krajinu
společně s památkáři“ od Národního pa-
mátkového ústavu, územní odborné praco-
viště v Č. Budějovicích a pověřuje paní
V. Veberovou (Kulturní a informační cen-
trum) zajištěním instalace výstavy v rámci
Novohradského muzea a začleněním výsta-
vy do vzdělávacích programů pro školy a
veřejnost.
(Rada projednala vypůjčení výstavních pa-
nelů za účelem výstavy „Objevujeme kraji-
nu společně s památkáři“ od Národního
památkového ústavu, územní odborné pra-
coviště v Č. Budějovicích, která bude za-
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půjčena Novohradskému muzeu pro účely
muzejní expozice a k využití pro vzděláva-
cí programy pro školy a veřejnost. Vypůjči-
teli (město Nové Hrady) bude vypůjčeno
10 panelů od 01.12.2022 do odvolání.)

� Nové Hrady – oprava kanalizace
Zahradní č.p. 314 - 316
Rada města schvaluje společnost ERTL
Milan s.r.o., Kaplice jako zhotovitele akce
„Nové Hrady – oprava kanalizace Zahradní
č.p.314-316“ a pověřuje starostu zajištěním
realizace akce dle nabídkové ceny.
(Rada byla starostou města seznámena s pro-
vedeným výběrovým řízením na zhotovitele
akce „Nové Hrady – oprava kanalizace Za-
hradní č.p.314-316“. Akce řeší opravu ha-
varijního stavu části kanalizace v zahradní
čtvrti. Po dohodě s provozovatelem vodo-
hospodářského majetku bylo dojednáno
provedení celkové opravy v blízkosti domů
čp. 314, 315 a 316. V rámci VŘ byly oslo-
veny dvě firmy, z nichž výhodnější nabíd-
ku předložila společnost ERTL Milan s.r.o.,
a to ve výši 494 911,99 Kč bez DPH.)

� 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.)

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

Zápis ze 4. schůze městské rady
ze dne 30.11.2022

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 3. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 3. jednání rady města.

� 2. Návrh rozpočtu 2023
Rada města souhlasí s návrhem rozpočtu na
rok 2023 a postupuje návrh ke schválení za-
stupitelstvu města.
(Rada projednala návrh rozpočtu na rok
2023, včetně rozpočtů fondů. Rozpočet
města je postavený jako vyrovnaný ve
smyslu nastavení rovnováhy mezi příjmy
města a výdaji + financování (splátky úvě-
rů). Rozpočet počítá s výdaji na provoz
technických služeb města, městského úřa-

du, základní a mateřské školy, dále s náklady
na realizaci schválených projektů a na pod-
poru aktivit osadních výborů, hasičských
sborů či spolků a organizací. Celkové příjmy
rozpočtu jsou navrženy ve výši 61.869.237
Kč, výdaje ve výši 72.389.237,- Kč a finan-
cování 10.520.000,-Kč. Návrh rozpočtu byl
projednán finanční komisí, která jej doporu-
čila ke schválení v navrženém znění.)

� 3. Nákup referentského vozidla
– Nové Hrady
Rada schvaluje nákup vozidla Kia Ceed pro
potřeby města/městského úřadu Nové Hra-
dy dle navržené kupní smlouvy.
(Rada města projednala nákup vozidla pro
potřeby města/městského úřadu Nové Hrady
jako referentské vozidlo s tím, že stávající re-
ferentské vozidlo Škoda Fabia vykazuje vel-
kou poruchovost. Starosta města společně
s tajemníkem MěÚ N. Hrady provedli prů-
zkum trhu s tím, že byly porovnány
možnosti nákupu nového vozidla či ojetého
vozu (KIA, Škoda). Na základě tohoto prů-
zkumu bylo doporučeno pořízení vozidla
Kia Ceed, které bude pořizováno jako ojeté
(rok výroby 2017, ujeté kilometry 43 705,
záruka k vozu do 06/2024). Pořizovací hod-
nota činí 329.900 Kč. Vozidlo bude poříze-
no z rozpočtu pro rok 2022.)

� 4. Pronájem pozemku – Údolí u NH
Rada města bere na vědomí žádost o proná-
jem části pozemku parc. č. KN st. 159/3,
k.ú. Údolí u Nových Hradů a pověřuje
Osadní výbor Byňov, Jakule, Štiptoň dalším
projednáním.
(Rada obdržela žádost pana Petra L., Nové
Hrady o pronájem části pozemku parc .č.
KN st. 159/3, k.ú. Údolí u Nových Hradů.
Jedná se o plochu cca 400 m2. Účel proná-
jmu - zahrada.)

� 5. Ozvučení kaple – Buquoyská hrobka
Rada města bere na vědomí cenovou na-
bídku fa. Audio Kropík s.r.o., Č. Budějovi-
ce k ozvučení smuteční kaple v Buquoyské
hrobce a pověřuje starostu objednáním
ozvučení dle nabídky.
(Rada projednala cenovou nabídku fa. Au-
dio Kropík s.r.o. Č. Budějovice k ozvučení
smuteční kaple v Buquoyské hrobce, zejmé-
na pak ozvučení exteriéru při konání smu-
tečních obřadů. Cena kompletu nabízeného
ozvučení činí 25 761 Kč (včetně DPH).)

� 6. Koupě pozemku –  úplatný převod
– Nové Hrady
Rada města schvaluje podání návrhu kou-
pě/úplatného převodu pozemku parc.č. KN
259/2 v k.ú. Nové Hrady o celkové výměře
2.574 m2 od Státního pozemkového úřadu,
Praha, a postupuje návrh ke schválení zastu-
pitelstvu.
(Rada projednala návrh koupě/úplatného
převodu pozemku parc.č. KN 259/2 v k.ú.
Nové Hrady o celkové výměře 2.574 m2 od
Státního pozemkového úřadu, Praha. Poze-
mek přímo sousedí se stavbou č.p. 417,
Nové Hrady (tělocvična - sportovní hala),

nachází se na něm též vedení technické in-
frastruktury a při rekonstrukci stavby č.p.
417 je nutné vypořádání tohoto pozemku,
neboť plánovaná rekonstrukce/stavba (zatep-
lení objektu) bude zasahovat na výše zmiňo-
vaný pozemek. Součástí žádosti k úplatnému
převodu je souhlas zastupitelstva obce ve
věci úplatného převodu pozemku. Na zá-
kladě stanovení ceny bude řešeno odkoupe-
ní celého pozemku, případně pouze jeho
části nutné k realizaci rekonstrukce tělo-
cvičny.)

� 7. Bezúplatný převod – Nové Hrady
Rada města schvaluje podání návrhu kou-
pě/bezúplatného převodu pozemků parc.č.
KN st. 821 a KN st. 820 v k.ú. Nové Hrady
o celkové výměře 210 m2 od Státního poze-
mkového úřadu, Praha a postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu.
(Rada projednala návrh bezúplatného pře-
vodu pro pozemky parc. č. KN st. 821 a KN
st. 820 v k.ú. Nové Hrady o celkové výměře
210 m2 od Státního pozemkového úřadu,
Praha. Jedná se převod pozemků, na nichž
se nachází stavba č.p. 417, Nové Hrady
(tělocvična - sportovní hala) ve vlastnictví
města Nové Hrady. Součástí žádost o bez-
úplatný převod je souhlas zastupitelstva obce
ve věci bezúplatného převodu pozemku.)

� 8. Pravidla pro konání sňatečných
obřadů
Rada města schvaluje Pravidla pro konání
sňatečných obřadů.
(Rada projednala návrh Pravidel pro konání
sňatečných obřadů. Návrh řeší změnu úřed-
ně stanovených dní a hodin v čl. II Pravidel.)

� 9. My v tom Jihočechy nenecháme II
– darovací smlouvy
Rada města na základě splnění kritérií prog-
ramu My v tom Jihočechy nenecháme II.
schvaluje poskytnutí finančního daru ve
výši 4.000 Kč pro každého žadatele ve věci
žádostí č. 1 - 25 (vyjma žádostí č. 2, 8, 10 a
19) a pověřuje starostu podpisem příslušné
darovací smlouvy.
Rada města na základě nesplnění kritérií
Programu (bezdlužnost, výše měsíčního
příjmu apod.) neschvaluje poskytnutí fi-
nančního daru pro žádosti žádostí č. 2, 8, 10
a 19.
(Rada projednala návrh darovacích smluv
v rámci dotačního programu My v tom Jiho-
čechy nenecháme II. V období od 09.11. do
22.11.2022 byly podány celkem 3 žádosti
o poskytnutí finančního daru v rámci pod-
pory rodin s dětmi do dovršení 3 let věku a
rodin s dětmi pobírajících příspěvek na péči
do dovršení 8 let věku a celkem 22 žádostí
o poskytnutí finančního daru v rámci pod-
pory pro poživatele starobního a invalidní-
ho důchodu. Podmínky programu splnilo
celkem 21 žadatelů. Celkem bude poskyt-
nuto 84.000 Kč (21 x 4.000Kč). Žadatelům,
kterým bude vyhověno, bude příspěvek vy-
placen na uvedené bankovní spojení, popř.
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budou vyzváni (MěÚ Nové Hrady, Odbor
ekonomický) k osobnímu převzetí příspěv-
ku; žadatelé, kterým nebude poskytnutí fin.
daru schváleno, budou vyrozuměni písem-
ně (tajemník MěÚ) (vše v období do
31.12.2022).)

� 10. Veřejné osvětlení – Nové Hrady
Rada města souhlasí s přípravou žádosti
o dotaci na akci "Veřejné osvětlení Nové
Hrady" v rámci programu KOMPONENTA
2.2.2. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
v rámci programů ministerstva průmyslu a
obchodu ČR.
Rada schvaluje nabídku společnosti Osvět-
lení a energetické systémy a.s. ve věci pří-
pravy projektové žádosti dle návrhu a
pověřuje místostarostu J. Kollmanna koor-
dinací přípravy projektu.
(Rada města byla starostou města a místos-
tarostou města J. Kollmannem informována
o možnosti podání dotační žádosti k realiza-
ci akce "Veřejné osvětlení Nové Hrady",
která řeší výměnu koncových svítidel veřej-
ného osvětlení za úspornější variantu. Rada
souhlasila s přípravou projektové žádosti ve
spolupráci se společností Osvětlení a ener-
getické systémy a.s. (zpracování podkladů a
žádosti na rekonstrukci veřejného osvětle-
ní) v rámci programu KOMPONENTA
2.2.2. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
v rámci programů ministerstva průmyslu a
obchodu ČR. Projekt předpokládá výmě-
nu 281 kusů koncových svítidel dle zpra-
covaného pasportu veřejného osvětlení.
Předpokládané náklady projektu činí cca.
3 091 000Kč (včetně DPH), podíl dotace
2 294 272,35 Kč (74,2%), vlastní podíl
města 796 727,65 Kč. Projekt předpokládá
roční úsporu za elektrickou energii ve výši
267 665,11 Kč, což znamená, že by návrat-
nost investice (v případě přidělení dotace)
byla 3 roky. Rada souhlasila s uzavřením
smlouvy se společností Osvětlení a energe-
tické systémy a.s. ve věci přípravy projektové
žádosti dle návrhu a pověřila místostarostu
J. Kollmanna koordinací přípravy projektu.)

� 11. Zvýšení cen stravného
– školní jídelna MŠ Nové Hrady
Rada města bere na vědomí oznámení ředi-
telky Mateřské školy Nové Hrady o zvýšení
cen obědů ve školní jídelně od 01.01.2023
dle návrhu.
(Rada projednala informaci o zvýšení cen
obědů ve školní jídelně Mateřské školy
Nové Hrady od 1. ledna 2023. Zvýšení cen o
5 Kč (z původních 38 Kč za přesnídávku,
oběd a svačinu na 43 Kč u dětí od 3 do 6 let
věku, 46 Kč u dětí, které v daném školním
roce dovrší 7 let) je způsobeno nárůstem cen
potravin a energií. Bez nárůstu ceny strav-
ného (přesnídávka 10 Kč, oběd 23 Kč, resp.
26 Kč u dětí do 7 let, a odpolední svačina
10 Kč) není možno udržet kvalitní skladbu

jídelníčků a zároveň i platnou legislativu
(naplnění spotřebního koše dle vyhlášky).)

� 12. Žádost o schválení odměny ředitelce
TSM Nové Hrady
Rada města bere na vědomí informaci o vy-
placení odměn zaměstnancům Technických
služeb města Nových Hradů a schvaluje od-
měnu ředitelce Technických služeb města
Nových Hradů dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů informaci o vý-
platě odměn za 2. pololetí roku 2022 a
žádost o schválení výši odměny pro ředitel-
ku TSM.)

� 13. Navýšení dotace
– TSM Nových Hradů
Rada města bere na vědomí žádost ředitelky
Technických služeb města Nových Hradů
o navýšení dotace na rok 2022 o částku
1.140.000 Kč. Rada souhlasí s navýšením
dotace formou rozpočtového opatření a po-
stupuje jej ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů žádost o navý-
šení dotace na rok 2022, a to o částku
1.140.000 Kč. Žádost je odůvodněna vyššími
výdaji zejména za opravy náhonu vodopádu
Terčino údolí a rekonstrukci sociálního záze-
mí v kulturní místnosti Byňov. Rada souhla-
sila s navýšením dotace pro TSM formou
rozpočtového opatření ve výši 1.140.000 Kč.)

� 14. Dodatek č. 6
– FCC České Budějovice, s.r.o.
Rada města schvaluje dodatek č. 6 ke
smlouvě o provozování, odstranění a pře-
pravě odpadu ze sběrného dvora Nové Hra-
dy se společností FCC České Budějovice,
s.r.o. a pověřuje starostu jeho podpisem.
(Rada projednala dodatek č.6 ke smlouvě
o provozování, odstranění a přepravě odpadu
ze sběrného dvora Nové Hrady se společnos-
tí FCC České Budějovice, s.r.o. Dodatek řeší
změnu a navýšení cen od 01.01.2023. Para-
metry navýšení cen byly projednány v rám-
ci předchozího jednání rady města.)

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

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

Zápis z 5. schůze městské rady
ze dne 7.12.2022

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 4. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 4. jednání rady města.

� 2. Smlouva o zřízení věcného břemene –
"ZTV Jižní město – Nové Hrady" –
revokace
Rada města ruší usnesení č. 5 rady města č.
132 ze dne 07.09.2022.
Rada města souhlasí se Smlouvou o zřízení věc-
ného břemene č.: ZP-014340000463/001-HRD
se společností EG.D, a.s., Brno na akci:
ZTV Jižní město - Nové Hrady, za jednorá-
zovou úhradu ve výši 16.280 Kč bez DPH a
postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada opětovně projednala návrh smlouvy
o zřízení věcného břemene na stavbu: ZTV
Jižní město - Nové Hrady č.: ZP-014340000
463/001-HRD od společnosti HRDLIČKA
spol. s.r.o., Plzeň. Stavbou bude zatížen po-
zemek parc. č. 836/5 v k. ú. Nové Hrady.
Rada města revokuje usnesení č. 5 rady
města č. 132 ze dne 07.09.2022. Původní
znění "Rada města souhlasí se Smlouvou č.:
ZP-014340000463/001-HRD o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene se spo-
lečností EG.D, a.s., Brno na akci: ZTV Jižní
město - Nové Hrady, za jednorázovou úhra-
du ve výši 16.280 Kč bez DPH a postupuje
návrh ke schválení zastupitelstvu města.
Z2", bude revokováno a změněno na "Rada
města souhlasí se Smlouvou o zřízení věc-
ného břemene č.: ZP-014340000463/001-
HRD se společností EG.D, a.s., Brno na
akci: ZTV Jižní město - Nové Hrady, za jed-
norázovou úhradu ve výši 16.280 Kč bez
DPH a postupuje návrh ke schválení zastu-
pitelstvu města Z2". Změna usnesení je
odůvodněna tím, že v původním zápisu
z jednání rady města bylo chybně uvedeno,
že se jedná o smlouvu o smlouvě budoucí,
správně se však jedná o smlouvu o uzavření
věcného břemene.)

� 3. Smlouva o bud. smlouvě o zřízení věc.
břemene – "Byňov, čp. 90 – kabel NN"
– revokace
Rada města souhlasí se smlouvou č.:
CB-001030071984/001-FIRA o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se spo-
lečností EG.D, a.s., Brno na akci: Byňov,
čp. 90 - kabel NN, za jednorázovou úplatu
ve výši 3.000 Kč a postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města.
(Rada opětovně projednala návrh smlouvy
smlouvy č.: CB-001030071984/001-FIRA
o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene na stavbu pod názvem "Byňov, čp. 90
- kabel NN" od společnosti Fiera a.s., Jin-
dřichův Hradec. Stavbou bude zatížen po-
zemek parc. č. 1883/1 v k.ú. Byňov. Rada
města revokuje usnesení č. 11 rady města č.
135 ze dne 10.10.2022. Původní znění
"Rada města souhlasí se smlouvou č.:
CB-001030071984/001-FIRA o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se spo-
lečností CB-001030071984/001-FIRA na

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 5

pokračování na str. 7
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akci: Byňov, čp. 90 - kabel NN, za jedno-
rázovou úplatu ve výši 4.200 Kč a postu-
puje návrh ke schválení zastupitelstvu
města. Z2", bude revokováno a změněno
na "Rada města souhlasí se smlouvou č.:
CB-001030071984/001-FIRA o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se spo-
lečností EG.D, a.s., Brno na akci: Byňov,
čp. 90 - kabel NN, za jednorázovou úplatu
ve výši 3.000 Kč a postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města. Z2". Změna
usnesení je odůvodněna tím, že původní ná-
vrh smlouvy počítal se zatížením pozemků
parc.č. 1883/1 a 37/4 v k.ú. Byňov ve vlast-
nictví města Nové Hrady. Pozemek parc. č.
37/4 K.ú. Nové Hrady byl nově rozdělen dle
geometrického plánu na pozemky 37/4 a
37/5 k.ú. Byňov a samostatným usnesením
zastupitelstva města Nové Hrady byl schvá-
len prodej pozemku parc. č. 37/5 k. ú. By-
ňov. Nově tedy muže být za úplatu městu
Nové Hrady dle návrhu této smlouvy zatížen
pouze pozemek parc. č. 1883/1 k.ú. Byňov.)

� 4. Smlouva o bud. smlouvě o zřízení
věc. břemene – "Nakolice par. 1372
– kabel NN"

Rada města souhlasí se smlouvou č.:
CB-001030078122/004-ASE o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se spo-
lečností EG.D, a.s., Brno na akci: Nakolice
par. 1372 - kabel NN, za jednorázovou úpla-
tu ve výši 50.700 Kč a postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města.

(Rada obdržela od společnosti ASE, s.r.o.
Bořanovice návrh smlouvy č.: CB-001030078
122/004-ASE o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na stavbu pod názvem
"Nakolice par. 1372 - kabel NN". Stavbou

budou zatíženy pozemky parc. č. 1188/1,
1188/14 a 1212/3 v k.ú. Nakolice.)

� 5. Koupě pozemků – úplatný převod
– Údolí u NH

Rada města schvaluje návrh koupě/úplatné-
ho převodu pozemků parc.č. KN 744/1,
744/2, 744/4 (dle GP č. 420-61/2017Fi je
pozemek parc.č. KN 744/4 rozdělen na poze-
mek KN 744/4 a 744/5), 747/1, 750/6, 1488/4,
vše v k.ú. Údolí u Nových Hradů o celkové
výměře 1.068 m2 za částku 422 Kč/m2 od Stát-
ního pozemkového úřadu, Praha a postupuje
návrh ke schválení zastupitelstvu.

(Rada projednala návrh kupní smlouvy a
znaleckého posudku ve věci koupe poze-
mků parc. č. KN 744/1, 744/2, 744/4 (dle
GP č. 420-61/2017Fi je pozemek parc. č.
KN 744/4 rozdělen na pozemek KN 744/4
a 744/5), 747/1, 750/6, 1488/4, vše v k.ú.
Údolí u Nových Hradů o celkové výměře
1.068 m2 za částku 422 Kč/m2 od Státního
pozemkového úřadu, Praha. Pozemky pří-
mo sousedí s nemovitostí ve vlastnictví
města Nové Hrady - stavby s č.p. 98 na po-
zemku parc. č. KN st. 127, k.ú. Údolí u No-
vých Hradů.)

� 6. Smlouva o zřízení věcného břemene –
"Janovka, čp. 155 a 157 – kabel NN"

Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene č.: CB-014330072723
/001-DVK se společností EG.D, a.s., Brno,
na akci: Janovka, čp. 155 a 157 - kabel NN,
za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

(Rada obdržela od společnosti Geodetická
kancelář - Ing. Pavel Dvořáček, Tábor ná-
vrh smlouvy o věcném břemeni č.:
CB-014330072723/001-DVK, po dokonče-
ní stavby: Janovka, čp. 155 a 157 – kabel
NN.)

� 7. Pronájem části pozemku Údolí
– po zveřejnění
Rada města schvaluje pronájem části poze-
mku parc. č. 1431/6 v k.ú. Údolí u Nových
Hradů o výměře 68 m2 dle návrhu panu Zdeň-
ka K., Nové Hrady za částku 2 Kč/m2/rok, na
dobu pěti let s tříměsíční výpovědní lhůtou a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada po zveřejnění opakovaně projednala
žádost pana Zdeňka K., Nové Hrady o pro-
nájem části pozemku parc. č. KN 1431/6, k.
ú. Údolí u Nových Hradů o ploše 68 m2 dle
návrhu.)

� 8. Odměna ředitelky – MŠ Nové Hrady
Rada města schvaluje odměnu ředitelce
Mateřské školy Nové Hrady dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady žádost o schválení odměny ře-
ditelce školy za 2. pololetí roku 2022.)

� 9. Zápisy z jednání finanční komise
Rada města bere na vědomí zápisy Finanční
komise Rady města Nových Hradů ze dne
28. 11. 2022 a ze dne 30. 11. 2022.
(Rada projednala zápisy z jednání Finanční
komise Rady města Nových Hradů ze dne
28. 11. 2022 a ze dne 30. 11. 2022 s výsled-
ky, kdy předsedou finanční komise byl zvo-
len pan Ing. Pavel Hamberger a finanční
komise rady města podpořila návrh rozpoč-
tu pro rok 2023.)

� 10. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající správ-
ní řízení.
(Rada byla starostou informována o probíhají-
cím správním řízení, ve kterém je město účast-
níkem řízení, a neměla k němu připomínky.)

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

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 6

Pokračování Úvodníku z 1. strany
Zrovna nedávno jsem procházel staré fotografie a díval se i na sestřih nahrávek Pavla Šebely

z devadesátých let. Když jsem se poté procházel naším městem, v duchu jsem si ty fotky a záběry
vybavoval a porovnával je s dnešní realitou. Jako by se město po vzoru pohádky o Šípkové
Růžence probralo z dlouhého spánku. Staré a oprýskané fasády dnes většinově hrají barvami po
opravách, mnoho domů prošlo kompletní opravou, změnil se vzhled veřejných prostranství a
mnoho objektů dostalo zcela nové využití.

Chápu, že vývoj přinesl a přináší i problémy (mnohé budeme řešit i v letošním roce), ale přes-
to si myslím, že tu pozitivní proměnu lze vidět i bez toho, aby člověk měl v ruce starou fotku.
Myslím si také, že bychom neměli zapomínat poděkovat všem, kteří v průběhu tří dekád přispěli
k tomu, jak dnes město i naše osady vypadají. A tak bych chtěl dnes za nás za všechny poděkovat
svým předchůdcům starostům, členkám a členům rad města a zastupitelstva, aktivním lidem
v rámci spolků, podnikatelům, majitelům domů, a především občanům za všechnu tu péči, práci
a nasazení, díky kterému se dnes opět mluví o Nových Hradech jako o krásném městě, které stojí
za to navštívit.

Pro nás mladší je pohled zpět zároveň výzvou k tomu, abychom se stejnou měrou snažili o
další rozvoj města a udrželi nastavenou laťku stejně vysoko. Možná někteří řeknou, že nynější
problémy jsou větší než ty dřívější a že to nyní bude těžší. Já osobně si to nemyslím. Naši před-
chůdci se také museli popasovat s mnohými složitostmi, které se tehdy zdály téměř neřešitelné.
A ve velké míře se jim to nakonec podařilo. Chci tedy věřit, že i my si se stávajícími problémy
poradíme a že společně ruku v ruce najdeme ty správné cestičky k tomu, aby Nové Hrady byly i
nadále krásným místem pro turisty a především příjemným místem k životu pro naše občany.
Možná to všechno nepůjde hned po velkých krocích, ale i ty malé krůčky mají smysl…

Tak správné vykročení a hodně zdaru do roku 2023!
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Město Nové Hrady realizovalo
v roce 2021 a 2022 projekt s názvem

Město Nové Hrady – DA (SDH Údolí)
za podpory Ministerstva vnitra ČR
– Generálního ředitelství HZS ČR

(dotace 450 000 Kč)
a za podpory Jihočeského kraje

(dotace 300 000 Kč).

Byl pořízen nový dopravní automobil
a požární přívěs pro hašení.
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Stavební úpravy domu
Komenského ulice č.p. 188, N. Hrady

S koncem roku 2022 byly ukončeny „Stavební úpravy domu Ko-
menského ulice č.p. 188, Nové Hrady“. V rámci projektu došlo
k celkové rekonstrukci nemovité kulturní památky s přestavbou na
bytový dům o čtyřech bytových jednotkách (1x garsonka, 2x 2+kk
a 1x 3+kk).

Projekt byl realizován za finanční podpory Krajského investičního
fondu Jihočeského kraje, a také za podpory Ministerstva kultury
z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón. Z celkových nákladů 17.108.168 Kč byla poskytnu-
ta dotace z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 5.000.000 Kč a finanční
příspěvek 500.000 Kč z rozpočtu Ministerstva kultury. Zbývající ná-
klady byly hrazeny z rozpočtu města Nové Hrady.

Nyní už jen zbývá dovybavit byty kuchyňskými linkami a nabídnout
byty k pronájmu.

Vítání občánků
Ve středu 30. listopadu 2022 proběhlo

v obřadní síni na Městském úřadě v Nových
Hradech vítání novohradských občánků, kteří
se narodili v období srpen a září 2022. Slav-
nostně bylo přivítáno 5 dětí, z toho 1 dívka
a 4 chlapci.

Přivítání tradičně zahájilo vystoupení dětí
z Mateřské školy Nové Hrady pod vedením
paní učitelky Šárky Dibďákové, DiS. Po úvod-
ní řeči rodiče následně z rukou pana starosty
Mgr. Vladimíra Hokra obdrželi Rodný list Ji-
hočecha, keramickou sadu se jménem dítěte,
dárkový poukaz a květinu. Společně s fotogra-
fiemi a videozáznamem z vítání pak ještě rodi-
če obdrží i vzpomínkový grafický list od města
Nové Hrady.

Přejeme dětem i jejich rodičům hodně zdra-
ví, pohody a radosti.

MěÚ Nové Hrady

Vítání občánků je součástí projektu
s názvem Vítání nových občánků ve městě
Nové Hrady v rámci Dotačního programu

na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje.
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OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb

Volba prezidenta
České republiky
se uskuteční:

13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a

27. a 28. ledna 2023 (případné II. kolo)

V souladu s ust. § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona č.
275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů jsou ve správním území města
Nové Hrady pro výše uvedené volby stanoveny 3 volební okrsky:

Okrsek č. 1
Nové Hrady I (staré město), Česká ul. čp. 74, 373 33 Nové Hrady,
Kulturně-spolkový dům

Okrsek č. 2
Nové Hrady II (nové město), Zahradní čtvrť čp. 467, 373 33 Nové
Hrady, Pasivní dům

Okrsek č. 3
Byňov čp. 110, 374 01 Nové Hrady, Zasedací místnost osadního vý-
boru Byňov, Štiptoň, Jakule.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky,
cestovním průkazem České republiky). Neprokáže-li uvedené sku-
tečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Rozdělení do okrsků:
Okrsek č. 1: ulice 5. května, Česká, Hradební, Husova, Komenského,

Na Vyhlídce, náměstí Republiky, Navrátilova, Údolská, Údolí

Okrsek č. 2: Zahradní čtvrť, Jižní Město, Polní, Pod vodárnou,
Vilová čtvrť, Sídliště míru, Vitorazská, Pod Zámeckým, Obora,
Nakolice, Vyšné, Štiptoň, Veveří

Okrsek č. 3: Byňov, Jakule
Mgr. Vladimír Hokr v.r., starosta města

Masopustní výbor Nové Hrady
zve všechny, kdo se chtějí podílet

na novohradském Masopustu,
který se koná ve dnech 18.–19.2.2023, na první schůzku,

a to v sobotu dne 14.1.2023 od 17.00 hod.
v sále Hotelu Máj.

Zve Masopustní výbor

Děkujeme všem občanům,
kteří podpořili nově otevřený

Dobročinný bazárek,
ať už přínosem oblečení, dobrovolným příspěvkem

nebo výběrem věcí k dalšímu využití.

Přejeme Vám šťastný nový rok.

Romana Stráská a Simona Matějková

Vánoční besídka v DPS
Dne 8. prosince uspořádalo naše Vincencké společenství pro naše nej-

bližší v Domě s pečovatelskou službou malou vánoční besídku s Mikuláš-
skou nadílkou. Besídka začala mší svatou. Děti naší mateřské školky
z oddělení Broučků zahrály dědečkům a babičkám malé krásné divadélko
o zvířátkách a vánočním stromečku a zazpívaly vánoční koledy.

Nakonec byli všichni odměněni malým přáníčkem od dětí a slad-
kostmi a vánočkou od Vincenckého společenství, za podpory města
Nové Hrady.

Přejeme všem obyvatelům města Boží láskou naplněné Vánoce a
vše dobré v novém roce 2023.

Za Vincencké společenství  Ing. Marie Štanglová

Charita podá ruku každému…
Charita České Budějovice je nestátní nezisková církevní organizace

zřízená Biskupstvím českobudějovickým. Nabízí své služby již více
než 30 let. Jedná se o sociální a zdravotní služby a je určená všem, kteří
to potřebují nebo nabídnuté služby ocení. Jedná se například o sociálně
slabé rodiny, seniory, jakkoliv nemocné občany, dlouhodobě neza-
městnané, lidi bez domova, duševně nemocné, sociálně ohrožené děti
aj. Charita České Budějovice má pod sebou 13 služeb a několik projek-
tů, které pokrývají různé cílové skupiny.

Charita České Budějovice nabízí takzvanou komplexní domácí
péči. Patří sem např. pečovatelská služba, která je určena osobám se
sníženou soběstačností. Jedná se o pomoc ve vymezeném čase např.
s hygienou, úklidem, zajišťuje i nákupy, či dopravu k lékaři.

Některé rodiny určitě ocení domácí zdravotní péči, kterou zajišťují
zdravotní sestry v domácím prostředí pacienta na doporučení ošetřují-
cího lékaře. Součástí je i poskytnutí hospicové/paliativní péče.

Další služba, kterou mnozí oceňují, je Osobní asistence. Tato služba
nabízí pomoc, podporu a péči pro občany, kteří potřebují asistenci od
druhé osoby. Na rozdíl od Pečovatelské služby Osobní asistence je pos-
kytována osobám již od tří let věku a využívá se na delší časový úsek
(na jednu a více hodin). Osobní asistenti pomáhají vyplňovat volný čas
např. trénováním paměti, četbou nebo usilují o plnohodnotné zapojení
se klienta do běžného a společenského života.

Mimo jiné Charita České Budějovice zajištuje rozvoz obědů nebo
nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky. Tím ulehčuje život nejen
těm, kteří to potřebují, ale také jejich rodině a okolí.

Další cílovou skupinou Charity České Budějovice jsou děti a mlá-
dež ve věku od 6 do 26 let, které zažívají nepříznivé sociální situace.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež s názvem V.I.P. poskytuje vý-
chovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Dále zprostředkovává kon-
takty se společenským prostředím nebo nabízí poradenství v tíživých
životních situacích.

Aktivizační služba pro rodiny s dětmi SASANKA je zaměřena pro
rodiny s dětmi nebo na jednotlivce, kteří mají dítě ve své péči. Smyslem
je pomoci jim v okamžiku, kdy se dostali do krizové životní situace

pokračování na str. 10
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(rozvod, dluhová past, odebírání dětí apod.) zachovat a zajistit podmín-
ky pro zdravý vývoj dítěte.

DOMINO je služba, která pomáhá osobám, které se dlouhodobě léčí
s duševním onemocněním. Tato služba poskytuje prostor pro sdílení
starostí, pomáhá řešit problémy v sociální oblasti a nabízí řadu terapeu-
tických aktivit, které si kladou za cíl přispět ke zlepšení duševního zdra-
ví uživatelů. Nikdo zde není hodnocen ani odsuzován.

Charita České Budějovice nabízí i občanskou poradnu. Poradna Eva
je určená pro osoby starší 18 let, které se ocitly v těžké životní situaci
(vztahy v rodině, finanční situace, komunikace s úřady, bytová situace,
apod.) anebo jim taková situace hrozí.

Jak je vidět škála nabízených služeb je opravdu široká, a proto Cha-
rita jde ruku v ruku s heslem „Každý člověk je pro nás důležitý“.
V dnešní těžké době se nebojme říct o pomoc. Ať už pro sebe nebo pro
své blízké. Charita České Budějovice nabízí pomoc opravdu všem.

Chtěli bychom připomenouti, že se můžeme začátkem nového roku
těšit na požehnání třech králů v rámci Tříkrálové sbírky, která má celo-
republikový rozsah. V roce 2023 Tříkrálová sbírka připadá na období
od 1. do 15. ledna. Opět zaplaví republiku koledníci se zapečetěnými

charitními kasičkami v rukou, zazpívají, popřejí šťastný nový rok a
předají drobné dárky – kalendáře a balené cukry. Koledníci dnes, stejně
jako kdysi, šíří mezi lidmi boží požehnání a poselství milosrdné lásky a
prosí přitom o příspěvek pro lidi v nouzi. Z těchto peněz jsou každoroč-
ně podpořeny stovky záměrů - drobných projektů pro lidi v nouzi. Jde
také o skvělou příležitost, jak začít nový rok dobrým skutkem.

Rádi mezi sebe přijmeme nové koledníky a vedoucí skupinek. Je to
nabídka zažít něco nového. Zažít radost z toho, že rozdávám radost dru-
hým a sám jsem obdarován především úsměvem, radostí a vděčností.
Bližší informace u pana Švarce – 775 775 568 nebo 731 385 437.

Zde v Nových Hradech se bude koledovat v sobotu 7.1. 2023. Pokud
vám tento termín nevyhovuje tak přispět můžete i on-line – viz platební
údaje.

Šťastný Nový rok a vše dobré v roce 2023  přeje Václav Švarc,
koordinátor Tříkrálové sbírky v Nových Hradech a okolí.

Péče o seniory v ČR
Zima je časem rozjímání, proto mi dovolte

zamyslet se nad problematikou, která začíná
„čím dál víc pálit“ - stárnutí společnosti a její
důsledky. Prodlužování lidského života je jistě
známkou úspěchu ve vývoji lidstva, na straně
druhé není vyřešen problém, jak se o velké
množství lidí ve vyšším věku postarat.

V minulosti byla péče o seniory téměř plně
na zodpovědnosti rodiny. Rodina byla široká,
nebylo výjimkou soužití i tří generací pod jed-
nou střechou. Roli pečovatelky plnily ženy. Se-
nioři často bydleli na tzv. výminku. Jednalo se
buď o místnost či přímo chalupu přidruženou té
původní, kam rodiče odcházeli a přenechali
hospodaření na dětech. Ty se musely zavázat,
že svým rodičům poskytnou po dobu jejich
života naturálie, peníze a postarají se o ně.
Společnost se však změnila. Rodina se zmen-
šila, zúžila se na rodičovský pár a děti. Navíc
ženy se staly plnohodnotnými aktérkami na
trhu práce, z logiky věci tak časově i logisticky
mohou jen stěží osobně obstarat své rodiče.
Zodpovědnost přebírá stát. Vznikají různé so-
ciální pobytové služby - domovy pro seniory,
domovy se zvláštním režimem, odlehčovací
pobyty,…Rodina má tak na výběr, buď se o se-
niora postarat, či jej svěřit instituci. Naštěstí
do této Sophiiny volby vstupují terénní pečo-
vatelské služby, díky nimž může senior co nej-
déle setrvat v domácím prostředí.

Problém nastává v okamžiku, kdy senior
z důvodu zhoršeného zdravotního stavu již
potřebuje každodenní lékařskou péči. Napří-
klad paní Č. – léta žila s rodinou ve společné
domácnosti, my jsme docházeli k paní každé
ráno i poledne zatopit, poklidit a zajistit stravu i
hygienu, zkrátka jsme suplovali rodinu v době,
kdy ona byla v práci. Spolupráce fungovala
perfektně. Pak přišel úraz. Po zlomenině krčku

paní zůstala na ONP (oddělení následné péče)
v nemocnici. Rodina není schopna se o ležící
babičku postarat, podali žádost do domova pro
seniory. Je to již čtvrt roku a stále čekají.
A teď řeč čísel pro snazší orientaci v této
problematice. Dle Českého statistického úřa-
du vzrostl počet seniorů (osob nad 65 let) za
posledních 10 let téměř o půl milionu (z 1,6 na
2,2 milionu) – tvoří tedy téměř 1/5 obyvatel-
stva v ČR. Dle registru poskytovatelů sociál-
ních služeb je na území ČR cca 600 pobytových
sociálních služeb, které nabízejí cca 80 000 lůžek.
Jednoduchou matematikou si tak spočítáme, že
na 1 lůžko připadá cca 28 seniorů. A prob-
lém je na světě. Senioři čekají, paní Č. stále
čeká…Z prognóz ČSÚ je patrné, že počet se-
niorů se bude zvyšovat. Je zřejmé, že je zapo-
třebí rozšířit stávající síť. My, pečovatelky a
sociální pracovnice můžeme pomoci alespoň
drobnou radou – podávat žádosti do pobyto-
vých sociálních služeb co nejdříve, nenechá-
vat to „až na později, vždyť babička je ještě
s naší pomocí soběstačná“. Ano, teď možná,
ale nevíte, co přijde za rok, měsíc, týden,….
Buďte připraveni včas, případné schválení
se dá kdykoli a bez finančních ztrát odmít-
nout.

Toto žhavé polínko jistě již nějakou dobu
pálí a věřme, že instance k tomu kompetentní
situaci řeší… My, čtenáři, tuto problematiku
jistě nevyřešíme, ale můžeme se alespoň nad
tímto problémem zamyslet, popřípadě dis-
kutovat – a to v tomto zimním období, nejlé-
pe s horkým čajem v ruce by mohlo jít,
nemyslíte? J

P.S.: Přejeme Vám v novém roce 2023
hlavně zdraví, štěstí a pohodu a to nejlépe
v domácím prostředí!

Kontakt: Ing. Lenka Rodějová
– koordinátorka pečovatelské služby
Telefon: 725 342 656
E-mail: lenka.rodejova@ledax.cz

Charita podá ruku každému…
(pokračování ze str. 9)

Nazaret
středisko Husitské diakonie Borovany

Chtěli bychom vám všem, našim příz-
nivcům a podporovatelům, moc poděkovat
za pomoc, kterou jste nám v uplynulém
roce poskytli.

Velice si vážíme toho, že i když každý
z Vás má své starosti, nezapomínáte na nás.

Do roku 2023 přejeme všem lidem pev-
né zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Za Nazaret – středisko Husitské diakonie
Zuzana Dvořáková
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Novoroční přání
Do nastávajícího roku 2023

přejeme našim spoluobčanům spoustu

LÁSKY a ZDRAVÍ, jelikož jsou nejcennější

SÍLU, abychom dokázali snášet obtíže, které nemůžeme změnit

KURÁŽ, abychom řešili problémy, které vyřešit můžeme

a  MOUDROST, abychom rozeznali jedno od druhého.

To vše ze srdce přejí
vaši kandidáti do zastupitelstva města

za Sdružení ODS, KDU-ČSL a nez. kandidátů
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Co se dělo ve školce…
Konec listopadu ve školce patřil tvoření. Ať už

paní učitelky s dětmi vyráběly na vánoční jarmark,
který nás čekal, tak i 22. listopadu proběhla odpo-
lední akce pro rodiče s dětmi – adventní dílny.
Akce se velmi vydařila, spousta dětí se svými rodi-
či si vyrobily adventní věnce, svícny i jiné vánoční
výrobky. Celým odpolednem nás provedla paní
Hoffmanová, která nám ukázala techniku vázání
věnce i různé zdobení. Zároveň nám vytvořila vě-
nec na dveře žluté budovy. Velmi jí tímto ještě jed-
nou děkujeme.

Dne 23. listopadu nás ve školce navštívilo di-
vadlo Sluníčko. Paní divadelnice zahrála dětem
trošku netradiční pohádku O dvanácti měsíčkách,
která se dětem moc líbila.

Dne 25. listopadu vyrazily třídy Broučků a Slu-
níček na výlet do Planetária v Českých Budějovi-
cích, realizovaný z projektu ZVAS. Po náročnější
uklouzané cestě jsme do Budějovic dorazili v po-
řádku a přesunuli jsme se do budovy Hvězdárny.
V místnosti zvané Planetárium dětem paní vysvět-
lila a přiblížila základní pojmy, jako Slunce, Mě-
síc, hvězdy, planety, souhvězdí a Mléčná dráha.
A vše dětem také na obloze ukázala. Nad hlavami se nám vystřídal den
a noc, viděli jsme hvězdy, souhvězdí a Mléčnou dráhu. Děti našly na
obloze Jupiter, Mars, Velký Vůz, Severku, Malý Vůz a Orion i skupin-
ku hvězd zvanou Kuřátka. Viděli jsme padající hvězdy i letící družice.
Na závěr nás paní vzala na výlet do vesmíru, kdy pustila animaci, ve kte-
ré letěla raketa ze Země do vesmíru, okolo nás ubíhaly hvězdy, planety,
souhvězdí i celé Galaxie. Dětem se návštěva velmi líbila a odnesly si
spoustu krásných zážitků.

Dne 28. listopadu již tradičně proběhlo na zahrádce MŠ Rozsvícení
vánočního stromečku spojené s vánočním jarmarkem výrobků, které
vytvářely děti ve spolupráci s paními učitelkami.

Moc děkujeme místním hasičům za nazdobení vánočního stromeč-
ku, za pomoc se stavěním stanů a také kapele Petříkovská muzika za
koledami navozenou vánoční atmosféru.

Pátek 2. prosince patřil v naší školce Mikuláši. Ten společně s andě-
lem a dvěma nezbednými čerty navštívil všechny třídy. Děti měly při-
pravené básničky a písničky, poslechly si, co všechno o nich Mikuláš
ví, a dostaly sladkou nadílku. Nikoho si čerti neodnesli, protože maličké
zlobení vlastně vůbec nevadí. Děti byly statečné, drbaly čerty ve vlasech,
chytaly jim blešky a nadílku si užily.

Děti ze třídy Broučků navštívily ve čtvrtek Dům s pečovatelskou
službou. Pro babičky a dědečky měly připravenou vánoční pohádku a
několik koled. Věříme, že tato jejich návštěva všechny potěšila. Děti
dostaly sladký balíček a my moc děkujeme za pozvání.

Adventního trhu 11. prosince, který se nakonec konal v Kulturně-spol-
kovém domě, se účastnili předškoláci. Děti prodávaly vánoční výrobky

kamarádů z celé školky. Nejen rodiče, ale i ostatní návštěvníci si mohli
zakoupit, co se jim líbilo, a my děkujeme, protože za výtěžek z obou
jarmarků nás čeká pěkný výlet, v létě zmrzlina nebo další překvapení
pro děti.

V pondělí 12. prosince už ve všech třídách školky čekal na děti
ozdobený vánoční stromeček. Duhovou budovu navštívilo vedení fir-
my Motor Jikov. Ti dětem přivezli krásné vánoční dárky. Přestože
předání proběhlo ve třídě Broučků, dárky se spravedlivě rozdělily do
všech tříd. Děti měly obrovskou radost a my moc děkujeme za spon-
zorské dary.

Ve středu 14. prosince jsme si udělali vycházku na vánočně vyzdo-
bený Státní hrad Nové Hrady a některé třídy také začaly roznášet vá-
noční přání po městě. Nechyběla písnička či básnička pro radost.

A konečně 15. prosince nadešel den, který naši nejmenší tak
toužebně očekávají, a tím je vánoční den. Ve školce vonělo cukroví a
ovoce a také jsme si vyzkoušeli některé z vánočních zvyků. Pak už se
ozval zvoneček a do školky přišel Ježíšek. Do každé třídy přinesl
spoustu dárečků, ze kterých měly děti velikou radost.

V pátek 16. prosince nás ještě stihla navštívit paní logopedka, která
s dětmi procvičovala mluvidla a také nás naučila nové logopedické hry.

V závěru roku bychom chtěli ze školky popřát všem krásné vánoč-
ní svátky plné radosti a pohody, v novém roce pak hlavně zdraví a spo-
kojenost.

Vaše novohradská školka

Mikuláš u Broučků Mikuláš u Sluníček

Mikuláš v MŠ
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Ježíšek u Koťátek

Ježíšek u Sluníček Vánoce u Žabiček Vánoční přání Koťátek v zámku

Pečení perníčků u Koťátek

Vánoce u Broučků

Vánoční pohádka od Broučků Zimní radovánky u Sluníček

Vánoční dílna v MŠ

pokračování foto k článku Co se dělo ve školce…
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ŠABLONY
PROJEKT „Šablony pro MŠ a ZŠ“
Název projektu:
„Vzdělávání pedagogických pracovníků v Mateřské škole Nové
Hrady III“
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022304

Mateřská Nové Hrady se zapojila do výzvy Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, řídícího orgánu operačního programu Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy č. 02_20_080 Šablony III.«

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání
včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Realizace projektu byla plánovaná od 01. 09. 2021 – 30. 06. 2023
(předčasně ukončeno kvůli plynulému přechodu a možnosti pokračo-
vat v šabloně školního asistenta v nových šablonách OP JAK ke dni
31. 8. 2022).

Aktivity a jejich cíle:
1.  Projektový den ve škole
Cíl: Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy
a vedení projektového vzdělávání.
2. Projektový den mimo školu
Cíl: Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy
a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a so-
ciálních kompetencí dětí.
3. Školní asistent/personální podpora MŠ
Cíl: dočasná personální podpora MŠ. Aktivita umožňuje vyzkoušet a
na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým
školním neúspěchem.

RYTMÍK
Na začátku září jsme v našem kroužku přivítaly nová i stávající děv-

čata a od samého začátku jsme se připravovaly na vánoční vystoupení,
které se tak mohlo konat po druhé, i když s tříletou pauzou kvůli nejrůz-
nějším nařízením a zákazům.

V této době navštěvuje Rytmík celkem 28 děvčat, 11 mladších
školkových a 17 starších školních. Celý podzim byl velmi náročný
vzhledem k velké nemocnosti dětí, ale vše jsme nakonec zvládly,
a vystoupení se tak mohlo konat.

Před naší samotnou akcí jsme byly osloveny p. Jarolímkovou, a měly
jsme tak možnost krátkého vystoupení na Předvánočním setkání senio-
rů v Hotelu Máj. Vybraly jsme několik děvčat a tanečků, kterými jsme,
doufáme, potěšily sedící v sále, a mohly jsme tak ukázat naši práci.

V sobotu 10. 12. už jsme v Hotelu Máj samy pořádaly Vánoční po-
sezení s Rytmíkem. Nejen rodiče dětí, ale i ostatní diváci přinesli
spoustu sladkého a slaného občerstvení, my jsme pro všechny připravi-
ly punč a těšily se na společný zážitek. Děvčata byla rozdělena do něko-
lika skupin, kdy každá mohla předvést své taneční vystoupení. Všem se
jejich tanec povedl, i přes drobnou nesnáz s technikou. Děvčata si od
všech vysloužila velký potlesk a my věříme, že je to bude motivovat
k dalším hodinám, které s námi stráví.

Děkujeme všem, kteří se na nás přišli podívat a podpořili nás dob-
rovolným vstupným, děkujeme za skvělou atmosféru a důvěru, když
nám svá děvčata přivádí každý čtvrtek a těší se, co nového je
můžeme naučit.

Poslední společná hodina se konala ve čtvrtek 15. 12. Pro všechna
děvčata jsme měly připravený malý vánoční dárek – vak s logem
kroužku a sladkou dobrotu. Snad jsme děvčatům udělaly radost, oceni-
ly tak jejich snahu a poděkovaly jim nejen za vydařené společné vy-
stoupení.

V novém roce přejeme všem hlavně zdraví, lásku svých nejbližších
a domácí pohodu a štěstí. Budeme se opět těšit na setkání s Vámi při
nejrůznějších akcích.

Soňa Maršálková, Klára Bandíková

Dìtský
karneval

aneb Z pohádky do pohádky

Zábavné hrátky, písničky, tancování…

4.2.2023, od 15 hodin

Hotel Máj, Nové Hrady
Vstupné: 50 Kč, masky zdarma

Pořádá: KIC N. Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208,
www.kicnovehrady.cz
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Ohlédnutí za Adventním
novohradským trhem a poděkování

O třetí adventní neděli loňského prosince se nám podařilo společně uskutečnit Adventní no-
vohradský trh a obnovit „započatou tradici“ z roku 2019. Tehdy se trh konal na náměstí, což
jsme měli i tentokrát v úmyslu, ale kvůli špatné prognóze počasí jsme trh přesunuli do „bezpečí“
Kulturně-spolkového domu. Možná byl trh trochu ochuzen o „cizí stánkaře“, ale přesto bylo
z čeho vybírat. Výrobky a zboží byly zejména „novohradské“, tedy od dětí a lidí z Nových Hradů
a Destinace Novohradsko-Doudlebsko. Velmi děkuji všem, kteří se do tohoto domácího advent-
ního trhu aktivně zapojili, tvořili, nabízeli a „udělali“ pěknou sváteční atmosféru pro všechny
návštěvníky. Věřím a doufám, že v roce 2023 tuto tradici posílíme a budeme se těšit z pěkných a
originálních „novohradských dárků“. Užívejte ve zdraví všechny dárky, co jsou opravdu od nás.

Děkujeme všem lidem a organizacím za spolupráci a pomoc při přípravách a pořádání ad-
ventních akcí v našem městě v roce 2022. Velmi si toho vážíme.

Za KIC Nové Hrady Květa Jarolímková
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Připravujeme na únor

JEDNA ZEMĚ,
JEDEN DOMOV
čtvrtek 16.2.2023, od 18 hod.

FILM O KRAJINĚ ČESKORAKOUSKÉHO POHRANIČÍ

Divák se ve filmu seznámí s územím nacházejícím se po obou
stranách státní hranice – od Dešné ležící v jihovýchodní části
okresu Jindřichův Hradec, přes Českou Kanadu, oblast sever-
ního Waldviertelu a Vitorazsko až po Novohradské hory.

Film vznikl ve spolupráci s městem Nové Hrady a dalšími obcemi
celého regionu na české i rakouské straně a svým laskavým hlasem
jej doprovodila herečka Veronika Khek Kubařová.

Kamera: Christian Pfabigan (AUT), Ondřej Pumpr, Petr Miloš (CZ)
Scénář a režie: Petr Pokovba

Vstupné dobrovolné
Kulturně-spolkový dům, sál, 1. patro, Česká ulice 74, Nové Hrady
Pořádá: KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195, 602 150 208,
www.kicnovehrady.cz

Čtení ke kafi II
aneb Zápisky z cest
čtvrtek 19.1.2023, 18.30 hod.

Divadlo MALÉhRY

Vydejme se na cesty se třeni skvělými vypravěčkami – Nikolou
Zbytovskou, Barborou Seidlovou a Danielou Zbytovskou – na
Krétu, do Portugalska a Itálie.
Tentokrát to nebude úplně klasický cestopis či přednáška, ale drob-
né postřehy a historky, které vznikly při cestování po Krétě, Itálii a
Portugalsku. My lidé rádi cestujeme, jako bychom toužili spatřit
vlastní tváře v odrazu jiných zrcadel, na pozadí jiné kultury. Migruje-
me z místa na místo…hledáme svobodu, hledáme svoji podstatu, se-
bevyjádření…a poznávání jiných kultur nám k tomu výrazně pomáhá.

Vstupné 100 Kč

Lze rezervovat místa u stolku – na infocentru Nové Hrady
tel.  386 362 195 nebo 602 150 208
Káva bude dobrá a s Vámi určitě i příjemná nálada.

Kulturně-spolkový dům, sál, 1. patro, Česká ulice 74, Nové Hrady
Pořádá: KIC Nové Hrady, www.kicnovehrady.cz

UKRAJINA
spojnice mezi Ruskem a EU?
čtvrtek 26.1.2023, 18 hod.

Přednáška se zabývá vývojem Ukrajiny od posledních let exis-
tence Sovětského svazu do současnosti. Primárně bude zamě-
řena na rusko-ukrajinské vztahy a pozornost bude věnována
i stručnému nástinu moderní ukrajinské historie. Pozornost
bude věnována klíčovým mezníkům nejnovější ukrajinské his-
torie (Hladomor, výbuch Černobylu, rozpad SSSR, oranžová
revoluce, ruská anexe Krymu a napadení Ukrajiny Ruskem).
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?
Přednáší Mgr. Libor Svoboda, Ph.D., český historik specializující se
na moderní české dějiny, dějiny východní Evropy a dějiny bezpeč-
nostních sborů.
Vstupné dobrovolné
Kulturně-spolkový dům, sál, 1. patro, Česká ulice 74, Nové Hrady
Pořádá: KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195, 602 150 208,
www.kicnovehrady.cz
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Adventní výstava v galerii Koželužna
nabídla nejen umění…

O adventních víkendech loňského roku jsme v Koželužně opět připra-
vili prodejní výstavu uměleckých či řemeslných předmětů a regionálních
produktů a publikací. Celá nabídka byla ve znamení „opravdu od nás“,
tedy původem z našeho města či z regionu Novohradsko-Doudlebsko ane-
bo od umělců, kteří dlouhodobě spolupracuji s naší galerií.

Výstava nabídla nejen samotný „prodej věcí“, ale i příjemné zasta-
vení a „obohacení“ adventního času třeba jen pohledem na něco pěkné-
ho. A v příjemné a poklidné atmosféře byl i čas na obyčejné a milé
rozhovory o věcech lidských a o tužbách po hezčím světě. Věřím, že
všechny dárky zakoupené v Koželužně udělaly radost obdarovaným a
že i tím se „svět trochu vylepšil“.

Krásné užívání dárků přeje K. Jarolímková
a všichni ostatní z Koželužny…

V době adventní prodejní výstavy bylo možné vidět ještě část výstavy fo-
tografií B. Polese, což využili i žáci novohradské základní školy. Děkuji
Mgr. K. Vítovcové za využití nabídky komentované prohlídky výstavy
v rámci „výtvarky“. K.J. #(

PF 2023
Každý jsme mázlej jinak, ale

pøesto všichni z jednoho tìsta.

Hodnì inspirace a radosti

ze svìta kolem sebe.
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Milí čtenáři,
rok 2022 opět ukázal, že naše knihovna je stále oblíbená a že i

když s každoročním odchodem 15letých čtenářů na střední školy jich
část ztrácíme, hlásí se nám další čtenáři, malí i dospělí. V loňském
roce k nám docházelo 220 registrovaných čtenářů i s dalšími rodinný-
mi příslušníky (dvě rodiny dojíždí z Rakouska) a vypůjčili si 12 548 titulů (knihy, audioknihy,
časopisy, stolní hry). Vyřízeno bylo 53 MVS z jiných knihoven a nakoupeno bylo 310 nových
knih, z toho 60 čerstvých knižních novinek. Aby bylo pro čtenáře dost nových knih, vypůjčuje si
naše knihovna z výměnného fondu krajské knihovny cca 300 knih ročně. Rezervací bylo pro čte-
náře vyřízeno 138. Internet v knihovně využilo zdarma 441 návštěvníků a celkem navštívilo kni-
hovnu za rok 4 676 osob. Nejmladší registrovaný čtenář je narozen v roce 2019, nejstarší v roce
1935. Knihovnu navštívily děti z MŠ a ZŠ celkem 11x, opět proběhlo Pasování prvňáčků na čte-
náře, 2x se konala Hodinka s kronikářkou, 2x Přednáška o bylinkách, dále se konaly besedy s au-
tory knih – David Jan Žák, Jan Štifter, Jiří Čutka, přednáška astrofotografa Petra Horálka, KIC u
nás uspořádalo představení zajímavých fotografií novohradských amatérských fotografů nazva-
né Opravdová láska novohradská. V naší knihovně se také uskutečnila exkurze MAS z Ústecka,
exkurze MAS Šumavsko a exkurze účastníků semináře Literární Šumava, pořádané Svazem
knihovníků. V prosinci se jako každý rok konala Adventní amnestie, kdy se hříšníkům promíjí
pokuta za pozdní vrácení (pokud přijdou) a nově přihlášeným čtenářům se promíjí první roční
poplatek. Během adventu jste mohli v knihovně nakoupit nové knihy jako dárek pro své bližní.

Vážení přátelé, budu se i nadále snažit pořídit Vám knihy, po kterých toužíte a vycházet Vám
vstříc abyste byli spokojeni se službami knihovny a rádi se do ní vraceli.

V tomto roce Vám přeji hodně pěkného čtení a hodně lásky.
Knihovnice Drahomíra Císařová

Informace z městské knihovny

Pro lásku boží
Marek Řezanka
Je zvláštní doba – což je prostě znát:
Do války velet se dnes jaksi nosí,
a kdo by mír chtěl, je hned „dezolát“,
jenž neklaní se před symbolem kosy.

Zubaté nechce vlastní děti dát
pro blaho hodnot obalených krví.
Kdo trochu myslí, ví, že rychlý mat
dostane chudák vždycky jako prvý.

Nechtějme válku – to je jasný vzkaz.
Bojujme za mír. Lidi, prosím vás:
Jak to vše začne – pak se hroby zmnoží.
Nechtějme tupě čekat na rozkaz.
Kdo slouží válce, tomu zlomí vaz:
Vzdorujme, prosím, pro vší lásku boží…

Leden
Eliška Búdová

Tak je tady nový rok.
Vládu převzal měsíc leden.
Zima, ta je v plném proudu,
za kamna si všichni vlezem.

Co leden sněhem popráší,
to únor s větrem odnáší.
A když bude leden studený,
měsíc duben bude zelený.

Jestli roste tráva v lednu,
potom špatně roste v červnu.
A jestli-že v lednu včely vyletují,
to nedobrý rok ohlašují.

Až leden bude za námi,
přispěchá další měsíc,
koloběh světa půjde dál
a je na nás na lidech, co bude dál...

Okénko do knihovny
Ďáblova čísla / Vlastimil Vondruška
Další případ královského písaře Jiřího Adama z Dobronína. Tentokrát pátrá po pachateli
vražd, jejichž oběti jsou označeny vpravdě ďábelským cejchem - a sice číslem šelmy 666.

Morový testament / Vlastimil Vondruška
Další příběh z volného cyklu historických detektivek, kde v hlavní roli vyšetřovatele vystu-
puje královský prokurátor Oldřich z Chlumu.

Anděl smrti / Vlastimil Vondruška
Jubilejní třicátý román s Oldřichem z Chlumu, panošem Otou a Divišem zavede čtenáře opět
na Bezděz a do jeho okolí. Neprostupné lesy a skalní strže, které se táhnou od Housky ke Ko-
kořínu, však skrývají mnoho tajemství.

Aristokratka pod palbou lásky / Evžen Boček
Z královského výletu do Nizozemí si Marie III. Kostková přiveze kromě zážitků a fotek s Je-
jím Veličenstvem královnou Beatrix také milostnou šmodrchanici, která se „vystříbří“ až na
úplném konci nového pokračování; na zámku se, mimo jiné, zjeví i Helenka Vondráčková.

Gerbešín a hezouni / Ivanka Devátá
Stačí otevřít šatní skříň, na každém ramínku visí vzpomínky. Povídky

Užívej života! / Halina Pawlowská
Soubor návodů, přikázání, povzdechů a historek, které mohou nejen pobavit, ale taky najít
východisko z chmurné reality.

Bejvávalo na Šumavě – smutno i veselo / Lucie Oudová
Krátké příběhy vypovídají o reálném životě lidí na území Šumavy. O všem, co jim osud při-
chystal, co museli strpět, co obětovali, ale i jaké humorné příhody se jim kdy udály.

Hájovna / Karla Kubíková
Píše se rok 1985. Linda žije na hájovně, která je součástí vojenského prostoru, v němž jsou
umístěni ruští vojáci. Nemá je ráda a obává se jich, ale se svým osobním životem mladé
manželky a matky je spokojená. Jedné noci změní hloupá legrace nezvaných hostů její osud
v tragédii a Linda se ocitne ve vězení…

Životice / Karin Lednická
Životice: malá vesnice uprostřed Těšínského Slezska. Po Mnichovu zabrána Polskem, po
1. září 1939 se jako dobyté území stává součástí Říše. V noci ze 4. na 5. srpna 1944 zastřelili
partyzáni v místním hostinci tři příslušníky gestapa. Následovalo tragické ráno 6. srpna, bě-
hem kterého gestapo zavraždilo šestatřicet mužů ze Životic a okolí. Odvetné akce pokračova-
ly až do února 1945. Během nich zemřeli další lidé, desítky jich byly odvlečeny do
koncentračních táborů. Vrátili se čtyři.

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ

LEDEN 2023

¡ 1. 1. 1888 nar. Eduard Bass (vl. jm. E.
Schmidt), spisovatel a novinář 135

¡ 1. 1. 1973 zemř. akademik František
Běhounek, radiolog 50

¡ 3. 1. 1923 zemř. Jaroslav Hašek,
spisovatel 100

¡ 11. 1. 1158 kníže Vladislav II. se stal
českým králem 865

¡ 12. 1. 1928 zemř. Rudolf Těsnohlídek,
spisovatel 95

¡ 15. 1. 1923 nar. Jan Vladislav, básník,
překladatel a esejista 100

¡ 16. 1. 1993 zemř. Josef Koenigsmark,
spisovatel 30

¡ 27. 1. 1918 nar. Antonín Mrkos,
astronom a polární badatel 105

¡ 29. 1. 1903 nar. Eduard Urx,
literární kritik a novinář, protifašistický
bojovník 120
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Mistrovství České republiky v karate 2022
Titul Mistra ČR v karate

z republikového šampionátu vybojoval
podvanácté Tomáš Hermann

O víkendu 3.–4. prosince 2022 se špičky
českého karate utkaly na Mistrovství ČR
v Prostějově. Moderní sportovní hala hosti-
la 561 závodníků ze 67 klubů ze všech krajů
naší země. Z oddílu TJ karate Nové Hrady
se nominovali čtyři naši závodníci: Nikola
Morongová, David Macho, Tomáš a Martin
Hermannovi.

V sobotu soutěžili dorostenecké, juniorské
a seniorské kategorie. Dopoledne probíhaly
soutěže v kata - souborná cvičení, povinné se-
stavy úderů, kopů, seků a krytů v předepsa-
ných postojích, kde je posuzováno nasazení,
správné provedení jednotlivých cviků a přesné
načasování pohybu závodníka. Soutěžil jsem
v kategorii muži Master U60 nad 50 let v dis-
ciplíně kata. V prvním kole jsem měl poprvé
na soutěži volný los a čekal jsem na soupeře
z předkola. Ve druhém kole jsem porazil zá-
vodníka Pleváka z Karate Český Těšín 4:1 a
postoupil jsem do finále. V souboji o zlatou
pozici se mi nepodařilo překonat závodníka
Krátkého z Karate team Letohrad 3:2 a získal
jsem pro naše barvy stříbrnou medaili.

V odpoledních hodinách se soutěžilo ve
sportovním zápase dvojic “kumite” V této
kontaktní disciplíně bojoval také místopředse-
da našeho oddílu a trenér mládeže Tomáš Her-
mann v kategorii kumite muži nad 84 kg.
V této nejtěžší váhové kategorii probíhaly
složité souboje, ve kterých nebyla nouze o tvr-
dé střety. V prvním kole Tomáš překonal zá-
vodníka Paila z Baníku Havířov, ve druhém
kole porazil po velmi tvrdém souboji soupeře
Plevu z Karate clubu Lichnice 7:1, ve třetím
kole Tomáš zvítězil nad soupeřem Láchou R.
5:1 z Fight Clubu České Budějovice a postou-
pil do semifinále, ve kterém zvítězil nad zku-
šeným Špryslem z Karate clubu Liberec. Ve
strhujícím finále se Tomáš střetl se závodní-
kem Jenknerem z TJ karate České Budějovi-
ce, kterého porazil 5:2 a získal již podvanácté
titul Mistra ČR. V kategorii dorostu -57 kg
statečně bojoval David Macho, přes veškerou
snahu se neprobojoval do semifinále pouze
o jeden bod.

V neděli se utkaly kategorie mladších a
starších žáků. V kategorii starších žákyň v dis-
ciplíně kata nepostoupila z prvního kola Niko-

la Morongová, která přes pěkně zacvičenou
kata nestačila na zkušenou soupeřku.

Věřím, že jsme svými výsledky kvalitně
reprezentovali Tělovýchovnou jednotu a měs-
to Nové Hrady a přispěli jsme k nemalému
úspěchu Jihočeského svazu karate na vrcholné
republikové soutěži.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Tomáš zvítězil v disciplíně kumite muži +84 a
Martin získal stříbrnou medaili v disciplíně
kata muži Master U60 na Mistrovství ČR v ka-
rate 3.12.2022 v Prostějově
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