
To, co máme rádi, bráníme
Měsíc únor byl po dvou letech opět plný

masopustní tradice. Koledníci, růžičky, střa-
páči, muziky, koblihy, rumíky, rány z děla,
maškary a veselí, které k lidové masopustní
tradici patří, to všechno zaplnilo v únoru no-
vohradský prostor. Dva roky „masopustního
půstu“ byly jistě velkým důvodem ke zvěda-
vosti na tradiční „kolečka“ i na „originální
maškary“, z nichž některé opravdu byly „ob-
rovsky“ obdivuhodné. O masopustu se dočtete
a další fotografie uvidíte i uvnitř NZ, zejména
o tom dětském a školkovém.

Podrobné informace tentokrát přináší i od-
díl Karate, který o své činnosti a úspěších prů-
běžně informuje i v NZ. Tento oddíl odchoval
mnoho skvělých závodníků a příznivců karate,
a to díky své 30 leté existenci a výborným tre-
nérům. Začtěte se tedy do výroční zprávy a
uvidíte, kolik „sportovní práce“ má oddíl Ka-
rate na svém kontě.

Kromě tradičního masopustu se v únoru
uskutečnila i jedna „netradiční akce“, a tím
byla veřejná prezentace záměru těžby písku
v lokalitě Nakolické pískovny. Ačkoli toto ve-
řejné projednávání a diskuse k tomu byla velmi
emotivní, někdy dokonce dle mého názoru zby-
tečně slovně útočná, rozhodně byla důležitou
součástí celého „zvažování“ o budoucnosti ne-
malé části naší krajiny. Možná emoce v ně-
kterých chvílích převážily argumenty, ale
všichni víme, že pokud něco milujeme, tak
to prostě bráníme s otevřeným srdcem a ně-
kdy i „hlava-nehlava“. Diskuse „o písku“ byla
samozřejmě i dobrou zkušeností s tím, jak vů-
bec dokážeme „naživo“ diskutovat, vždyť je
to jenom dovednost o argumentování, naslou-
chání, neskákání do řeči, soustředění, hledání

pojmů a o zdvořilém chování člověka k člově-
ku. A přestože mne osobně forma diskuse tro-
chu zaskočila, určitě by mělo smysl dávat jí
další příležitosti a „učit se jí“. Vždyť společ-
ných a „veřejných“ témat je určitě více.

Všem čtenářům NZ přeji pěkné jaro vypl-
něné zejména příjemnými emocemi i lidmi, ať
už jste kdekoli. K. Jarolímková
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Ocenění nejlepším závodníkům Nikole Moron-
gové a Tomášovi Hermannovi předali starosta
Mgr. Vladimír Hokr a předseda TJ N. Hrady
pan Ivan Dorotovič

Dětský karneval se od svého „posledního vydá-
ní“ před dvěma lety nelišil. Byl opět hravý a
plný radostné zábavy

Masopustní tradice se po dvou letech vrátila do novohradských ulic
a domů

V únoru se uskutečnilo veřejné jednání o zá-
měru těžby písku v lokalitě Nakolické pís-
kovny… Podrobnější informace se dočtete
na uvnitř. NZ

Letošní „maškarní trendy“ na novohradském
náměstí… #$
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Novohradský masopust v dětských koledách
FOTOOHLÉDNUTÍ

Masopustní kolečko broučků ze školky

Fotografie z Dětské koledy, kterou mnoho let pořádá Školní družina ZŠ Nové Hrady. Další fotky
najdete i uvnitř NZ #$(

Masopust v podání broučků ze školky
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Zápis z 8. schůze městské rady
ze dne 16.1.2023

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 7. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 7. jednání rady města.

� 2. Žádost o pronájem – parc. č. 2343,
k.ú. Byňov
Rada města schvaluje záměr pronajmout
pozemek a stavbu na parc. č. 2343, k.ú. By-
ňov o ploše 11 m2 dle návrhu, na dobu pěti
let s tříměsíční výpovědní lhůtou, za částku
600 Kč za rok a pověřuje tajemníka MěÚ
zveřejněním na úřední desce města.
(Rada obdržela žádost od pana Miroslava
V., Byňov o pronájem pozemku a stavby na
parc. č. 2343, k.ú. Byňov o ploše 11 m2. Na-
bízená výše nájemného činí 600 Kč bez
DPH za rok.)

� 3. Žádost o pronájem – nebytové
prostory v č.p. 43
Rada města bere na vědomí žádost o proná-
jem nebytových prostor v domě č.p. 43,
Nové Hrady za částku 400 Kč/m2 /rok na
dobu pěti let s tříměsíční výpovědní lhůtou a
pověřuje tajemníka MěÚ Nové Hrady zve-
řejněním záměru na úřední desce.
(Rada obdržela žádost od pana Miroslava
M., Nové Hrady o pronájem nebytových
prostor (bývalá kancelář vedení TSM) v č.p.
43, Nové Hrady. Účel pronájmu - kancelář.)

� 4. Smlouvy o zajištění ubytovací
kapacity – Jihočeský kraj
Rada města souhlasí se smlouvou Jihočes-
kého kraje - Smlouva o zajištění ubytova-
cí kapacity a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada projednala návrh Smlouvy o zajištění
ubytovací kapacity č. SON/KHEJ/023/23
od Jihočeského kraje ve věci zajištění uby-
tovací kapacity a umožnění bezúplatného
ubytování vysídlených osob v dočasném
nouzovém ubytování.)

� 5. Nařízení města Nové Hrady –
O PLACENÉM STÁNÍ
MOTOROVÝCH VOZIDEL
NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH
V KATASTRU MĚSTA NOVÉ HRADY
Rada města vydává Nařízení města Nové Hra-
dy O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH
VOZIDELNAMÍSTNÍCHKOMUNIKACÍCH
V KATASTRU MĚSTA NOVÉ HRADY
dle návrhu.

(Rada projednala návrh Nařízení města
Nové Hrady, kterým se vymezují oblasti
města Nové Hrady k parkování silničních
motorových vozidel do 3,5 t pro rezidenty
a abonenty s platným povolením. Původní
místa vyhrazená v režimu parkování pro
držitele parkovacích karet pro rezidenty se
rozšiřují o jižní stranu náměstí Republiky
(vnitřní i vnější - mezi čp. 9 - 13). Karty bu-
dou vydávány dle stejných podmínek na
dobu 2 let.)

� 6. Žádost o finanční podporu – Hospic
sv. Jana N. Neumanna Prachatice
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti Hospic sv. Jana Neumanna, o.p.s. Pra-
chatice o finanční podporu na rok 2023
a postupuje žádost Sociální komisi Rady
města Nové Hrady a Finanční komisi Rady
města Nové Hrady.
(Rada obdržela od společnosti Hospic sv.
Jana Neumanna, o.p.s. Prachatice žádost
o finanční podporu na rok 2023.)

� 7. Žádost o poskytnutí dotace –
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti Hospicové péče sv. Kleofáše o.p.s.
o dotaci z rozpočtu města pro rok 2023 a po-
stupuje ji k projednání na jednání Sociální
komisi Rady města Nové Hrady a Finanční
komisi Rady města Nové Hrady.
(Rada obdržela žádost o dotaci z rozpočtu
města pro rok 2023 od společnosti Hospico-
vá péče sv. Kleofáše (statutární zástupce
Mgr. I. Kalná).)

� 8. Rozpočtové opatření č. 1/2023
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2023.
(Rada obdržela od MěÚ Nové Hrady, Eko-
nomického odboru návrh rozpočtového
opatření č. 1/2023.)

� 9. Ředitel TSM – pracovní smlouva a
platové podmínky
Rada města schvaluje pracovní smlouvu
a stanovuje platové podmínky dle návrhu a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada projednala návrh pracovní smlouvy a
platového ohodnocení ředitele TSM města
Nových Hradů s účinností od 01.04.2023.)

� 10. Závěrečné vyhodnocení akce 129 393
4132 – Ministerstvo zemědělství
Rada města bere na vědomí Závěrečné vy-
hodnocení Ministerstva zemědělství ČR
k akci 129 393 4132 Obnova a rekonstrukce
rybníku na parc.č. 544 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů.
(Rada obdržela Závěrečné vyhodnocení Mi-
nisterstva zemědělství ČR k akci 129 393
4132 Obnova a rekonstrukce rybníku na
parc. č. 544 v k.ú. Údolí u Nových Hradů
s výsledkem: závěrečné vyhodnocení výše
uvedené akce končí a poskytnutá dotace se
definitivně přiznává.)

� 11. Stavební řízení
Rada města na vědomí probíhající stavební
řízení.

(Rada byla starostou informována o probí-
hajících stavebních řízení a neměla k nim
připomínky.)

� 12. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících správních řízeních, ve kterých je
město účastníkem řízení a neměla k nim při-
pomínky.)

Zápis z 9. schůze městské rady
ze dne 23.1.2023

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 8. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 8. jednání rady města.
(Rada provedla kontrolu usnesení z 8. jed-
nání rady města a neměla k nim připomín-
ky.)

� 2. Dotace JČK – Podpora oprav
a rekonstrukce místních komunikací -
Chodníky v části města Nové Hrady
"Zahradní čtvrť" podél komunikace
III/15618
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2023 z programu
Podpora oprav a rekonstrukcí místních komu-
nikací, opatření Podpora rekonstrukcí míst-
ních komunikací (investiční) k projektu
Chodníky v části města Nové Hrady "Za-
hradní čtvrť" podél komunikace III/15618.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačních programů Jiho-
českého kraje pro rok 2023 z programu
Podpora oprav a rekonstrukcí místních ko-
munikací, opatření: Podpora rekonstrukcí
místních komunikací (investiční) k projektu
Chodníky v části města Nové Hrady "Za-
hradní čtvrť" podél komunikace III/15618.
Cílem projektu je modernizace chodníků
od křižovatky u zámku ve směru na Nako-
lice k objektu bývalých Jihočeských lesů.
Celkové náklady na projekt jsou ve výši
2.159.813,01 Kč, z toho požadovaná částka
dotace činí 850.000 Kč.)

� 3. Dotace JČK – Podpora výstavby
a obnovy vodohospodářské
infrastruktury – Vodovod v Údolí
u Nových Hradů – II. etapa
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2023 z programu
Podpora výstavby a obnovy vodohospo-
dářské infrastruktury, opatření: 2. Vodo-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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vody, související objekty a úpravny vody
k projektu Vodovod v Údolí u Nových
Hradů - II. etapa.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačních programů Jihoče-
ského kraje pro rok 2023 z programu Pod-
pora výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury, opatření: 2. Vodovody, sou-
visející objekty a úpravny vody k projektu
Vodovod v Údolí u Nových Hradů - II. eta-
pa. Cílem projektu je vybudování hlavního
vodovodního řadu a tím i zajištění dodávky
vody v místní části Údolí (trasa od tzv. fin-
ských domků ve směru na H. Stropnici).
Celkové náklady na projekt jsou ve výši
5.211.372,51 Kč, z toho požadovaná částka
dotace činí 3.000.000 Kč.)

� 4. Dotace JČK – My v tom Jihočechy
nenecháme II
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačního progra-
mu My v tom Jihočechy nenecháme II. dle
návrhu.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačního programu Jihoče-
ského kraje pro rok 2023 z programu My
v tom Jihočechy nenecháme II. Cílem pro-
jektu je podpora rodin s dětmi do 3 let věku,
resp. 8 let věku, pokud pobírají příspěvek na
péči a poživatelů důchodů (starobní, inva-
lidní). Celkové náklady na projekt jsou ve
výši 150.440 Kč, z toho požadovaná částka
dotace činí 95.940 Kč.)

� 5. Dotace JČK – Podpora muzeí a
galerií – Propagační letáky a materiály
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2023 z programu
Podpora muzeí a galerií, opatření Propagace
muzeí a galerií k projektu Propagační letáky
a materiály.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačních programů Jihoče-
ského kraje pro rok 2023 z programu Podpo-
ra muzeí a galerií, opatření Propagace muzeí
a galerií k projektu Propagační letáky a mate-
riály. Cílem projektu je propagace a prezenta-
ce muzejních aktivit - leták naučné stezky
Buquoyská krajina a výroba nového propagač-
ního letáku k muzeu a hrobce. Celkové nákla-
dy na projekt jsou ve výši 75.000 Kč, z toho
požadovaná částka dotace činí 52.500 Kč.)

� 6. Dotace JČK – Dotace na reprezentaci
Jihočeského kraje v oblasti kultury –
Hudební festival Jihočeské Nové Hrady
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2023 z programu
Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v
oblasti kultury, opatření Pořadatelství vý-
znamných kulturních aktivit na území Jiho-
českého kraje k projektu Hudební festival
Jihočeské Nové Hrady.

(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačních programů Jihoče-
ského kraje pro rok 2023 z programu Dotace
na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti
kultury, opatření Pořadatelství významných
kulturních aktivit na území Jihočeského
kraje k projektu Hudební festival Jihočeské
Nové Hrady. Cílem projektu je propagace,
prezentace festivalu klasické hudby a jeho
realizace. Celkové náklady na projekt jsou
ve výši 330.000 Kč, z toho požadovaná
částka dotace činí 100.000 Kč.)

� 7. Dotace JČK – Podpora cestovního
ruchu – Novohradská karta
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2023 z programu
Podpora cestovního ruchu, opatření Pro-
dukty cestovního ruchu k projektu Novo-
hradská karta.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačních programů Jihoče-
ského kraje pro rok 2023 z programu Pod-
pora cestovního ruchu, opatření Produkty
cestovního ruchu, k projektu Novohradská
karta. Cílem projektu je propagace a vzá-
jemná spolupráce jednotlivých provozova-
telů expozic v Nových Hradech a okolí.
Celkové náklady na projekt jsou ve výši
40.000 Kč, z toho požadovaná částka dotace
činí 20.000 Kč.)

� 8. Dotace JČK – Podpora muzeí a
galerií – Muzejní Hrátky II
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2023 z programu
Podpora muzeí a galerií, opatření Úpravy
v expozicích k projektu Muzejní hrátky II.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí do-
tace v rámci dotačních programů Jihočeského
kraje pro rok 2023 z programu Podpora muzeí
a galerií, opatření Úpravy v expozicích k pro-
jektu Muzejní hrátky II. Cílem projektu je
rozšíření muzejní expozice Novohradské-
ho muzea o interaktivní herní prvky s té-
matikou místní historie. Celkové náklady
na projekt jsou ve výši 94.900 Kč, z toho
požadovaná částka dotace činí 66.430 Kč.)

� 9. Dotace JČK – Podpora kultury –
Novohradské Hraní 2023
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2023 z programu
Podpora kultury, opatření Podpora kultury
k projektu Novohradské Hraní 2023.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačních programů Jiho-
českého kraje pro rok 2023 z programu
Podpora kultury, opatření Podpora kultury
k projektu Novohradské Hraní 2023. Cílem
projektu je zatraktivnit město N. Hrady
a destinaci Novohradsko-Doudlebsko pros-
třednictvím kulturního festivalu. Celkové
náklady na projekt jsou ve výši 150.000 Kč,
z toho požadovaná částka dotace činí
97.500 Kč.)

Zápis z 10. schůze městské rady
ze dne 30.01.2023

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 9. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 9. jednání rady města.

� 2. Policie ČR – Ukončení nájemní
smlouvy
Rada města bere na vědomí Dohodu o ukon-
čení nájemní smlouvy s nájemcem ČR -
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
ve věci pronájmu nebytových prostor v bu-
dově č.p. 43 - pracoviště pro OOP Trhové
Sviny.
(Rada projednala Dohodu o ukončení ná-
jemní smlouvy nebytových prostor v budo-
vě č.p. 43 - pracoviště pro OOP Trhové
Sviny od ČR - Krajského ředitelství policie
Jihočeského kraje. Nájemní smlouva se
ukončuje k 31.01.2023.)

� 3. Národní památkový ústav – smlouva
o nájmu prostor
Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu
prostor ke sňatečným a obdobným obřadům
od Národního památkového ústavu a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Národního památkového
ústavu návrh Smlouvy o nájmu prostor ke
sňatečným a obdobným obřadům na území
Státního hradu Nové Hrady. Doba nájmu se
dle návrhu uzavírá na dobu určitou od
15.03.2023 do 31.10.2023.)

� 4. Nabídka – prodej pozemku
Rada města bere na vědomí nabídku společ-
nosti BIO TOP s.r.o., Č. Budějovice ve věci
prodeje/koupě pozemku parc. č. 1373, k.ú.
Nakolice za částku 990.000 Kč s tím, že
v současné době tuto nabídku nevyužije.
(Rada obdržela od společnosti BIO TOP
s.r.o., Č. Budějovice nabídku ke koupi po-
zemku parc. č. 1373, k. ú. Nakolice za část-
ku 990.000 Kč. Pozemek se v současné
době nachází mezi pozemky, k nimž město
Nové Hrady nemá zajištěný přístup přes
vlastní nemovitosti. Z tohoto důvodu rada
rozhodla o tom, že tuto nabídku nevyužije.)

� 5. A. Kedrušová – odstoupení z funkce
jednatele
Rada města na základě oznámení paní A. Kedru-
šové o odstoupení z funkce jednatele spo-
lečnosti Služby Nové Hrady s.r.o. odvolává
paní A. Kedrušovou ke dni 31.01.2023
z funkce jednatele společnosti Služby Nové
Hrady s.r.o.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

pokračování na str. 5
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Rada města jmenuje ke dni 01.02.2023 jed-
natelem společnosti Služby Nové Hrady
s.r.o. pana Jana Kollmanna.
(Rada obdržela oznámení od pí. A. Kedru-
šové o odstoupení z funkce jednatele spo-
lečnosti Služby Nové Hrady s.r.o. ke dni
31.01.2023.)

� 6. Služba o servisních službách – SDH
Nové Hrady
Rada města bere na vědomí informaci spo-
lečnosti Scania Czech republic s.r.o. o na-
výšení servisních služeb u smlouvy Služba
o servisních službách o 15,1 %.
(Rada obdržela informaci o změnách týkají-
cích se smlouvy o servisních službách ve
věci hasičského vozu Scania SDH Nové
Hrady, kdy od ledna 2023 bude výše servis-
ních služeb navýšena z důvodu navýšení in-
dexu spotřebitelských cen o 15,1 %.)

� 7. 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.)

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

Zápis z 11. schůze městské rady
ze dne 13.2.2023

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 10. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 10. jednání rady města.

� 2. Pronájem nebytové prostory Byňov –
po zveřejnění
Rada města schvaluje pronájem pozemku a
stavby na parc. č. 2343, k.ú. Byňov o ploše
11 m2 panu Miroslavu V., Byňov za částku
600,-Kč/rok, na dobu pěti let s tříměsíční
výpovědní lhůtou a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.
(Rada po zveřejnění projednala žádost pana
Miroslava V., Byňov o pronájem pozemku
a stavby na parc. č. 2343, k.ú. Byňov o ploše
11 m2 a souhlasila s podmínkami pronájmu
na období 5 let.)

� 3. Pronájem nebytové prostory č.p. 43,
N.H. – po zveřejnění
Rada města schvaluje pronájem nebytových
prostor v objektu č.p. 43, Nové Hrady dle
návrhu o výměře 26,96 m2 panu Miroslavu
M., Nové Hrady za částku 200,-Kč/m2/rok,
na dobu pěti let s tříměsíční výpovědní
lhůtou a pověřuje Technické služby města
Nových Hradů (p. Duspivová) přípravou
nájemní smlouvy.
(Rada po zveřejnění projednala žádosti
pana Miroslava M., Nové Hrady o pronájem
nebytových prostor (bývalá kancelář vedení
TSM) v č.p. 43, Nové Hrady.)

� 4. Smlouva o sml. budoucí – "Nové
Hrady, K 829/91- kabel NN"
Rada města souhlasí se Smlouvou č.:
CB-001030079798/002-PRO 22 o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene se spo-
lečností EG.D, a.s., Brno na akci: Nové
Hrady, K 829/91- kabel NN, za jednorázo-
vou úhradu ve výši 6.640 Kč bez DPH a po-
stupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada obdržela od společnosti PRO 22
v.o.s., Č. Budějovice návrh smlouvy č.:
CB-001030079798/002-PRO 22 o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene na stav-
bu: Nové Hrady, K 829/91- kabel NN. Stav-
bou bude zatížen pozemek parc. č. 829/91
v k. ú. Nové Hrady.)

� 5. Rozpočtové opatření č. 2/2023
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 2/2023.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 2/2023.)

� 6. Vyúčtování nájemného – ČEVAK, a.s.
Rada města bere na vědomí vyúčtování ná-
jemného z provozování veřejného vodovo-
du a kanalizace za r. 2022 od společnosti
ČEVAK a.s.
(Rada města projednala vyúčtování nájem-
ného z provozování veřejného vodovodu
a kanalizace za r. 2022 od společnosti
ČEVAK a.s.)

� 7. Zdravotní klaun – žádost o dar
Rada města bere na vědomí žádost organizace
Zdravotní klaun, o.p.s. o poskytnutí finanční-
ho daru a postupuje žádost k projednání fi-
nanční a sociální komisi.
(Rada projednala žádost o poskytnutí finanč-
ního daru z rozpočtu města Nové Hrady ve
věci financování programů organizace Zdra-
votní klaun, o.p.s.)

� 8. Kontrola – Krajský úřad
Rada města bere na vědomí výsledek kon-
troly Krajského úřadu Jihočeského kraje,
odd. krizového řízení, ve věci projektu Měs-
to Nové Hrady - SDH Nové Hrady (účelová
neinvestiční dotace).
(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje, odd. krizového řízení, Protokol
o kontrole ve věci projektu Město Nové
Hrady - SDH Nové Hrady (účelová nein-
vestiční dotace) s výsledkem: "nebylo zjiš-

těno porušení podmínek v účelovém užití
dotace pro dané časové období".)

� 9. 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.)

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

� 11. Náklady na provoz – provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a
odstraňovaní komunálních a tříděných
odpadů, včetně nákladů za provoz
sběrného dvora za rok 2022
Rada města bere na vědomí informaci od
MěÚ Nové Hrady, Odboru životní o nákla-
dech za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňovaní komunálních a tříděných odpadů,
včetně nákladů za provoz sběrného dvora za
rok 2022.
(Rada obdržela od MěÚ Nové Hrady, Od-
boru životní prostředí informaci o nákla-
dech za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňovaní komunálních a tříděných odpadů,
včetně nákladů za provoz sběrného dvora za
rok 2022.
Celkové množství vyprodukovaného odpa-
du za rok 2022 činí 954,585 t (o 43,066 tun
méně než v roce 2021). Celkové náklady za
rok 2022 činily 2.394.854 Kč (o 50.783 Kč
méně než v roce 2021). Výsledná částka na
jednoho občana činí 727,03 Kč.)

� 12. Žádost o koupi pozemků – 259/60
a 259/61, k.ú. Nové Hrady
Rada města bere na vědomí žádost o prodej
pozemků parc. č. KN 259/60 a KN 259/61
v k.ú. Nové Hrady o celkové výměře 88 m2

a pověřuje tajemníka zveřejněním záměru
prodeje předmětného pozemku za částku
400 Kč/m2.
(Rada obdržela od pana Michala K., bytem
Nové Hrady žádost o odkup pozemků parc.
č. KN 259/60 a KN 259/61 v k.ú. Nové Hra-
dy o celkové výměře 88 m2.)

� 13. Bezúplatný převod – Nové Hrady
Rada města souhlasí s bezúplatným převo-
dem pozemků parc. č. KN st. 821 a KN st.
820 v k.ú. Nové Hrady o celkové výměře
210 m2 od Státního pozemkového úřadu,
Praha a postupuje návrh ke schválení zastu-
pitelstvu.
(Rada projednala bezúplatný převod 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 na-
chází stavba č.p. 417, Nové Hrady (tělo-
cvična - sportovní hala) ve vlastnictví města
Nové Hrady.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 4
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Svoz odpadu březen–duben 2023
Technické služby oznamují termín svozu objemného domovního odpadu a železného šrotu.
Pro objemný odpad budou přistaveny velkoobjemové kontejnery, železný šrot uložte vedle
kontejneru tak, aby byl při nakládání možno použít hydraulickou ruku.

V Nových Hradech budou kontejnery přistaveny na těchto místech :
  na parkovišti v sídlišti Míru – pondělí  27. března a úterý 28.března do 14.00
  na rozcestí k rybníku Olejový – pondělí 27. března a a úterý 28.března do 14.00
  v Navrátilově ulici – úterý  28. března a středa 29.března  do 14.00

mezi domy č.p. 246 a 247
  v ulici 5. května – středa 29. března a čtvrtek 30 března do 14.00

V osadách budou kontejnery přistaveny na těchto místech :
  v Byňově – pátek 31. března až pondělí  3.dubna
  v Nakolicích u bývalého kontejneru – pátek 31. bžezna až pondělí  3. dubna
  ve Vyšném u bývalého kontejneru – pátek 31. března až pondělí 3. dubna
  na Jakuli u prostranství u hospody – úterý 4. dubna a středa 5. dubna do 14.00
  v Údolí u bývalého pivovaru – úterý 4. dubna a středa 5. dubna do 14.00
  ve Štiptoni u bývalého kontejneru – středa 5. dubna a čtvrtek 6. dubna do 14.00
  na Hlinově – čtvrtek 6. dubna až úterý 11. dubna

na rozcestí u bývalé farmy Helena
  v Oboře u bývalého kontejneru – čtvrtek 6. dubna až úterý 11. dubna

− Kontejnerů bude na určených místech dostatečné množství.
− Prosíme o udržování pořádku v okolí kontejnerů.
− Upozorňujeme, že do kontejnerů je zakázáno ukládat nebezpečný odpad (např. zbytky che-

mikálií, barev léků a potravin, uhynulá zvířata, sádrokarton, eternit, polystyren, větvě).
− Železný odpad, lednice, bojlery, televize, autobaterie, a pneu. lze uložit vedle kontejneru.

OZNÁMENÍ

MěÚ Nové Hrady – odbor životního prostředí oznamuje občanům

Očkování psů v Nových Hradech
a přilehlých osadách

proběhne v následujících termínech:

sobota 1.4.2023
¡ Údolí (před objektem bývalého pivovaru) 9:30 hod. –  9:50 hod.
¡ Byňov (na návsi) 10:00 hod. – 10:35 hod.
¡ Jakule (před Hostincem) 10:40 hod. – 10:55 hod.
¡ Štiptoň (u autobusové zastávky) 11:00 hod. – 11:10 hod.
¡ Nové Hrady - (radnice) 11:20 hod. – 12:00 hod.

neděle 2.4.2023
¡ Nové Hrady - (radnice) 10:00 hod. – 10:30 hod.
¡ Vyšné (u autobusové zastávky) 10:40 hod. – 11:00 hod.
¡ Obora (před objektem č.p. 6) 11:10 hod. – 11:20 hod.
¡ Nakolice (před objektem hasičárny) 11:30 hod. – 11:45 hod.

Cena injekce proti vzteklině je při hromadné akci  150 Kč.
individuálně (tj. v objektu majitele psa) 170 Kč.
Kombinovaná vakcinace 300 Kč.
Aplikace je hrazena majitelem psa.

POZOR – DLE ZÁKONA MUSÍ BÝT VÁŠ PES OZNAČEN ČIPEM!
Upozorňujeme, že očkování psů proti vzteklině je povinné – zákon č.166/ 1999 Sb., (hla-

va II, oddíl I, § 4, bod f) ze dne 30. 7. 1999 o povinnostech chovatelů psů a některých dalších
zvířat držených v zajetí ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté vždy jednou za rok.

V případě, že neočkovaný pes napadne a poraní člověka, vystavuje se majitel nepříjemné-
mu riziku sankčního řízení.

K očkování s sebou vezměte očkovací průkaz zvířete! OŽP

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že poplatek

ze psů je dle Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2021, o místních poplatcích,

splatný dnem 15. 3. 2023.
Děkujeme za včasnou úhradu.

Správce poplatků

Nová zelená
úsporám Light

To je finanční podpora, kterou mohou čer-
pat majitelé rodinného domu za podmínky, že
všichni členové domácnosti pobírají starobní
důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo
v období od 12. 9. 2022 pobírali či pobírají
příspěvek na bydlení.

Podporu lze čerpat ve výši až 150 000 Kč na:

  Zateplení podlahy na zemině nebo nad ne-
vytápěným suterénem

  Zateplení fasády

  Zateplení střechy

  Zateplení stropu pod půdou

  Výměnu oken

  Výměnu vchodových dveří

Pracovnice MAS Sdružení Růže z.s. v rám-
ci bezplatné konzultace nabízí pomoc při vyři-
zování žádosti o dotaci.

Přijďte se s nimi poradit na Městský
úřad v Nových Hradech

dne 21. 3. 2023 od 13:00 hod.
(zasedací sál)

Lucie Kolářová 773 370 895;
Adéla Pixová 774 743 470;

Lenka Pytelková 602 180 862
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Rozšířené úřední hodiny
únor a březen 2023

na pracovišti v Trhových Svinech
Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Územní pracoviště v Českých Budějovicích

oznamuje, že v měsíci únor a březen bude na pracovišti
v Trhových Svinech, Budovatelská 1009 (tel. 387 722 460)

zajišťovat úřední hodiny
pondělí a středa 8 – 17 hodin.

Dále je možno od 27.3. do 31.3. využít rozšířených
úředních hodin pro poplatníky daně z příjmu fyzických osob

- pracovníci úřadu budou přítomni
každý den od 8 od 17 hodin,

stejně tak i v pondělí 3.4.

Rozšířené úřední hodiny
budou rovněž i na Územním pracovišti v Č. Budějovicích,

F.A.Gerstnera 1/5 (tel. 387 723 111).

Spojení: telefon ústředna 387 723 111
e-mail: podatelna2201@fs.mfcr.cz

ID datové schránky: mx5n5xt

Číslo účtu Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
pro platbu daně z příjmů fyzických osob:

721-77627231/0710

Za den platby je považován den

připsání na účet finančního úřadu

Ortopedická ambulance T. Sviny
INFORMACE PRO OBČANY

Informuji, že jsem od července 2022 zřídil ortopedickou ambulan-
ci na Poliklinice v Trhových Svinech. V ambulanci jsme se sestřičkou
každou středu odpoledne od 15 do 21 hodin, máme k dispozici rtg
a jsme schopni ošetřit celé spektrum onemocnění pohybového apa-
rátu s případnou návazností na Nemocnici České Budějovice. Pro-
vádíme rovněž i ultrazvuková vyšetření novorozenců a kojenců.

Jsem smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven.
Tomáš Trnka

Více informací možno nalézt
na www.ortopedietrhovesviny.webnode.cz

Tříkrálová sbírka v Nových Hradech
a Charita České Budějovice

Vážení spoluobčané, jak jsem vás informoval již v prosinci a v led-
nu, výtěžek z letošní tříkrálové sbírky poputuje na podporu činnosti
Charity České Budějovice. Její územní působnost spadá do celého Čes-
kobudějovického okresu, tedy i do Nových Hradů. Ve sbírce jsme vy-
koledovali 59 993,- Kč do kasiček a 100,- Kč přišlo bezhotovostně na
účet – celkem tedy 60 093,- Kč. Z toho 65%, což je 39 060,- Kč, se
může vrátit zpět na Nové Hrady a okolí. Částka se možná ještě zvýší,
protože je stále možné přispívat on-line na účet Tříkrálové sbírky. Po-
kud chcete, aby byl příspěvek připsán k Novým Hradům, využijte pro-
sím platební údaje zveřejněné pod tímto článkem. A proč píšu, že se
část „může“ vrátit, a ne že se vrátí? Protože to záleží pouze na nás, na-
kolik využijeme služby poskytované Charitou České Budějovice. V ná-
sledujících měsících vám budu postupně představovat jednotlivé
služby, které poskytuje, abyste lépe pochopili, co všechno můžete
využít, o co můžete požádat. Ty služby, které od Charity České Budějo-
vice odeberete jako její klienti, budou spolufinancovány z výtěžku letoš-
ní Tříkrálové sbírky.

Dnes vám představím asi tu nejzákladnější činnost, a to je
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. Veškeré následující informace najdete
i na webových stránkách charity https://cbudejovice.charita.cz/ v záložce
„Jak pomáháme“ podzáložka „Pečovatelská služba“.

Poskytujeme pomoc, podporu a péči ve vymezeném čase v přiro-
zeném domácím prostředí osobám se sníženou soběstačností a rodi-
nám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Službu poskytujeme dle jejich individuálních potřeb, možností a
schopností. Těmto lidem pomáháme např. s hygienou, úklidem, při
podávání stravy. Zajistíme nákupy, dopravu k lékaři, dovoz oběda.
Služba je zpoplatněna.

Provozní doba: pondělí až pátek 6:30–20:00 hod.,
víkendy + svátky 6:30–18:00 hod.
Kancelář vedoucí služby a sociálních pracovnic:
pondělí až pátek 7:00–15:30 hod. (dle telefonické domluvy)

Kontakty: adresa: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice,
telefon: +420 387 718 220, +420 731 604 510,
e-mail: pecovatelka@cbudejovice.charita.cz

Domov je místo, kde se žije…
A kde se i umírá

Domácí hospic Ledax je terénní službou, v rámci které poskytujeme
péči nevyléčitelně nemocným a umírajícím klientům přímo v domácím
prostředí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce.

Naším cílem je umožnit klientům prožít poslední chvíle života doma
v rodinném kruhu, minimalizovat bolest a nepříjemné symptomy ne-
moci a také pomoci zmírnit strach nemocného i pečující rodiny.

Naši péči může doporučit praktický lékař, ošetřující lékař v nemoc-
nici nebo o ni může požádat sám klient či pečující rodina. Vždy je však
nutné, aby klient či jeho rodina zkontaktovali sociální pracovnici hospi-
ce. Naše péče je komplexní, poskytujeme zdravotní, sociální, psycholo-
gickou a duchovní péči. Náš multidisciplinární tým tvoří zdravotní
sestry, sociální pracovnice, lékaři, pečovatelky, psycholog, duchovní a
dobrovolníci. Působíme na území okresu České Budějovice a částečně
na území okresu Český Krumlov, zejména na Kaplicku.

DOMÁCÍ HOSPIC LEDAX
Lipenská 1972/10, 370 01 České Budějovice
e-mail: hospic@ledax.cz
telefon: 702 270 049 (sociální pracovnice)
nebo 727 937 254 (sociální pracovnice)
www.ledax.cz

Domácí hospic Ledax působí v okresech
České Budějovice a Český Krumlov

u POZVÁNKA t
na 3. veřejné zasedání

Zastupitelstva města Nových Hradů, které se koná
v úterý 14. března 2023 v 18.00 hodin

v sále Kulturně-spolkového domu v Nových Hradech
1. Kontrola usnesení z 2. zasedání zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Program pro poskytování dotací nestátním neziskovým

organizacím z rozpočtu města Nové Hrady
5. Jednorázové odměny za výkon funkce členům komisí a výborů
6. Nakolická pískovna – záměr společnosti BEST a.s.
7. Interpelace
8. Diskuse
9. Závěr a usnesení

Mgr. Vladimír Hokr v.r., starosta města

pokračování na str. 8
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Na této stránce také najdete vzorový příklad péče o klienta, který
vám do značné míry ukáže, o co všechno je možné Charitu České Bu-
dějovice požádat – viz následující.

Příklad dobré praxe
Paní Pavla žije sama v malém bytě panelového domu. Z rodiny se

stýká pouze s vnučkou, která je však časově velmi vytížená a hodně
cestuje, není tedy v jejích možnostech zajistit pomoc v míře, které by
paní Pavla potřebovala ...

Paní Pavla nebyla schopna dojít na nákup a uvařit si hlavní jídlo, tak
vnučka oslovila a začala využívat pro babičku Pečovatelskou službu
Charity České Budějovice. Pak přišlo zhoršení zdravíčka a dlouhý po-
byt v nemocnici. Tam se její stav natolik zhoršil, že pracovnice nemoc-
nice vyřídila paní Pavle pobyt v domově seniorů. Tady byla rok a
nebyla zde šťastná, toužila po návratu domů a zhoršoval se jí psychický
stav. V té době vnučka oslovila po předchozí zkušenosti znovu česko-
budějovickou Charitu s prosbou, zda bychom babičce mohli po návratu
do domácího prostředí opět pomáhat s činnostmi, které sama nezvlád-
ne. Ve spolupráci s vnučkou jsme zajistili babičce bezpečné domácí

prostředí a současně připravili potřebné kompenzační pomůcky, které
jsou při fungování v domácnosti pro paní Pavlu nezbytné (chodítko, ná-
stavec na WC, závěs nad postel…). V den příchodu domů měla již za-
jištěný oběd a nákup dle svého přání. Z našich služeb paní Pavla dále
využívá běžný úklid a údržbu domácnosti a pomoc při úkonech osobní
hygieny. Zároveň jsme vyřídili všechny potřebné papíry (žádost o na-
výšení příspěvku na péči a související dávky). Časem se paní Pavla
doma aklimatizovala, zlepšil se jí psychický stav a vyslovila přání, že by
chtěla s někým trávit volný čas – vyprávěním, procházkami, předčítá-
ním. Sociální pracovnice tedy po domluvě zajistila charitní Osobní asis-
tenci, která ji navštěvuje třikrát týdně a zajišťuje jí aktivní a smysluplné
trávení společného času dle jejích představ. Paní Pavla je spokojená, pro-
tože může důstojně žít ve svém vlastním bytě, v prostředí, které zná celý
život a cítí se v něm bezpečně.

Za Charitu České Budějovice
Václav Švarc – koordinátor Tříkrálové sbírky v Nových Hradech

PODPORA MLÁDEŽE NA VENKOVĚ

Hlavní myšlenka a cíl avizované grantové výzvy je:
− motivovat mládež (věková hranice max. 18 let) k občanské angažovanosti, vytvořit

prostor pro projednání jejich nápadů a záměrů na zlepšení života v obcích, ve kterých
žijí, podpořit jejich projekty a umožnit mládeži zažít proces vývoje projektu od
myšlenky po realizaci.

Podpořeny budou:
− nevýdělečné, veřejně prospěšné a komunitu rozvíjející, kulturní, společenské,

sportovní a vzdělávací aktivity dětí, mládeže a dospělých (včetně nákupu drobného
vybavení a materiálu) na území MAS Sdružení Růže.

Výše podpory:
− na 1 projekt – 10 000,- Kč

Časové vymezení výzvy:
− od 1.1.2023 možnost konzultace záměru v sídle MAS SR v Borovanech

(po předchozí domluvě)
− do konce června projednání záměru v zastupitelstvech obcí, příjem a výběr žádostí
− do konce roku 2023 realizace schválených a podpořených záměrů
− do konce ledna 2024 předložení vyúčtování a závěrečné zprávy

Aktuální informace:
https://mas.sdruzeniruze.cz/mas-popora-mladeze-na-venkove-podminky

Kontaktujte nás na:
e-mail: info@mas.sdruzeniruze.cz, tel.: +420 608 608 334

Zápis z jednání školské rady
Základní školy Nové Hrady
ze dne 23. 1. 2023
Přítomni (bez titulů): Lucie Kolářová,
Michaela Sremaňáková, Milan Strejček,
Vladimír Hokr, Michal Jarolímek,
Olga Tuscherová, Alena Hanušová,
Bohumila Vochosková

Omluveni (bez titulů): Lucie Šromová

Hosté (bez titulů): Karel Kříha, ředitel školy

Program jednání:
1. Schválení zápisu z jednání školské rady
ze dne 19. 10. 2022:
pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0

2. Jiné:
− Výuka německého jazyka (kroužek). Do

konce školního roku bude učit H. Hovan-
čík Princová. Hledá se nový učitel od šk.
roku 2023/2024.

− Výuka anglického jazyka. Od šk. roku
2023/2024 bude vyučovat H. Hovančík
Princová.

− Dotaz na výuku cizích jazyků – od jakého
počtu probíhá výuka členěná. P. ředitel
odpověděl, že se rozděluje zpravidla od
24 žáků ve třídě.

− Dotaz na výuku anglického jazyka na
1. stupni – probíhají náslechy? Jak je to
s úrovní dětí v jednotlivých skupinách
v případě, že jsou třídy rozděleny, a tudíž
má jeden ročník dvě učitelky. P. ředitel
odpověděl, že náslechy probíhají a úro-
veň žáků je stejná.

− Dotaz na budoucí 6. ročníky – jak to bude
ve šk. roce 2023/2024? P. ředitel odpoví-
dá, že dle předběžných informací o zájmu
o studium na gymnázium nejspíše zůsta-
nou 2 třídy, tzn. nebudou se spojovat.

− Dotaz – kdo bude učit v příštím šk. roce ČJ
na druhém stupni? P. ředitel odpovídá, že
v příštím roce bude ČJ učit I. Pelechová.

− Další zasedání ŠR bylo stanoveno na
29. 5. 2023.

Lucie Kolářová

Tříkrálová sbírka v Nových Hradech
(pokračování ze str. 7)
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VYMĚNÍME PŘÍRODU ZA CHODNÍKY aneb Těžba písku po Novohradsku
Lži vs. realita

Na konci roku 2021 bylo vedení města
Nové Hrady (starosta Mgr. Vladimír Hokr) se-
známeno se záměrem obnovení těžby písku
v ložisku Nakolice společností BEST a.s. Od
začátku roku 2022 se uskutečnilo několik jed-
nání starosty města Nové Hrady (možná i dal-
ších radních nebo zaměstnanců Městského
úřadu Nové Hrady) se zástupci těžební společ-
nosti BEST a.s., resp. DEK a.s., a to i v terénu
– v místě ložiska. Po celý rok 2022 (nutno říci,
že se jednalo o velmi zásadní období před ko-
munálními volbami) neproběhla žádná infor-
mace směrem k veřejnosti a nedošlo k tomu
ani v předvolební kampani kandidující strany
Občané pro ZDRAVÉ město, která po více
než čtyři volební období ovládá novohradskou
radnici. Přesně dva měsíce po komunálních
volbách je zpracována prezentace firmy BEST
(vlastní název: Ložisko Nakolice u Nových
Hradů – Informace pro Radu a zastupitele
Města Nové Hrady), která dne 12.12.2022
„oficiálně seznamuje“ radu města. Součástí
prezentace je i informace o přípravě Dohody s
městem Nové Hrady, která určí součinnost
těžaře a města (doslovný text: „V současné
době je v přípravě Dohoda s městem Nové
Hrady, která určí součinnost těžaře a města“).
Prezentace dále uvádí přínosy těžby písku pro
město Nové Hrady a závazky města, konkrét-
ně se jedná o tyto body:
  paušální poplatek za každou upravenou

tunu suroviny pro město (pozn.: paušální
poplatek je dán Zákonem č. 542/1991 Sb.,
nikoliv se nejedná o přínos těžby nebo
snad „dar“ od společnosti BEST městu
Nové Hrady jak se může dle prezentace je-
vit),
  dodávky materiálu pro rozvojové akce

města z produkce firmy BEST a.s. za vý-
robní ceny (pozn.: město Nové Hrady si
při nákupu materiálu od společnosti BEST
zaplatí za písek v nakoupených výrobcích),
  pozici sponzora nebo generálního sponzora

– společnosti BEST a DEK při městských
akcích,
  město poskytne součinnost pro veškeré le-

gislativní procesy vedoucí k povolení

těžby (pozn.: jedná se o závazek města, při
kterém zaměstnanci Městského úřadu bu-
dou v rámci své práce vykonávat činnost,
kterou by jinak musela vykonávat těžební
společnost),
  město poskytne pozemek pro dopravu suro-

viny mimo město a obce (závazek města).
Prezentace dále uvádí informaci, že v závě-

ru roku 2021 byly odebrány technologické
vzorky s pozitivními výsledky a bylo zahájeno
jednání s majiteli pozemků – s městem Nové
Hrady a s p. Pundou. Dále je uvedeno, že firma
BEST profinancovala geodetické zaměření
ložiska, zpracovala důlní mapy a hydrogeolo-
gický posudek.

Z výše uvedeného vyplývá, že vedení měs-
ta se muselo na jednotlivých jednáních během
roku 2022 se společností BEST na výše uve-
dených bodech minimálně ústně dohodnout!!!

Taktéž bychom se mohli dotazovat, na ja-
kém základě (rozhodnutí koho/kdy?) mohl zá-
jemce o těžbu provádět sondy, tedy odebírat
technologické vzorky z ložiska…
Zápis Rady města ze dne 12.12.2022:
https://www.novehrady.cz/assets/File.ashx?i
d_org=10625&id_dokumenty=12186

Ze zápisu Rady města ze dne 12.12.2022
vyplývá, že daný materiál (prezentace firmy
BEST) byl sice určen pro Radu města, potažmo
pro zastupitele města, v zápisu však není žádná
zmínka o jejím projednání!!! Problematiku ne-
nalezneme ani v jednání Rady města ze dne
4.1.2023.

Dne 20.12.2022 se konalo 2. zasedání Za-
stupitelstva města Nové Hrady, program jed-
nání však ani náznakem danou problematiku
neobsahoval. Ve čtvrté části jednání týkající
se schvalování rozpočtu města Nové Hrady na
rok 2023 se zastupitel Ing. František Štangl
dotazoval, proč rozpočet města obsahuje tak
nízkou částku na opravy chodníků a komuni-
kací, když jsou chodníky ve městě v bídném
stavu (pozn.: pro opravy chodníků se dle před-
loženého a následně schváleného návrhu roz-
počtu pro rok 2023 jedná o částku 100 tis. Kč).
Následně mu bylo starostou města odpověze-
no, že chodníky a komunikace budou finan-
covány z těžby písku v Nakolické pískovně.

Podat bližší informace nepovažovalo vedení
města za důležité. Během diskuze v samotném
závěru zasedání se zastupitel Ladislav Duspi-
va dotázal, jak je to se záměrem těžby v pís-
kovně Nakolice a o jak velkou plochu těžby se
jedná. Až na tento dotaz starosta města odpo-
věděl, že se objevil zájemce o těžbu a se sou-
časným povolením z roku 2006 mohou těžit
60 tis. tun písku ročně, což pro těžební firmu
není rentabilní a budou se snažit získat povo-
lení pro těžbu 200 tis. tun písku ročně. Dále
uvedl, že plocha ve vlastnictví města Nové
Hrady není natolik velká, aby město mohlo
těžbu ovlivnit a přínos z produkce lesního po-
rostu je malý.

V zápisu z tohoto jednání jsou však určité
nesrovnalosti a neodpovídají skutečnému prů-
běhu závěrečné diskuze! Již zde se setkáváme
s jistou manipulací s informacemi!

V zápisu se dále dočteme, že dle starosty
města probíhají jednání o tomto záměru a byly
provedeny veškeré ekologické studie a při
úvodním jednání byly městem Nové Hrady
potvrzeny původní podmínky města N. Hrady
s tím, že doprava bude řešena přes les směrem
k Byňovu a přes louku na hlavní silnici, tuto
cestu by financoval investor, město dále
požadovalo vybudování chodníků Byňovem a
Jakulí.

Naopak 2. místostarosta M. Jarolímek do-
plnil, že prozatím proběhla pouze první schůz-
ka k záměru, dohoda z roku 2006 zanikla a
měla by vzniknout dohoda nová.

Pro některé zastupitele byl dovětek staros-
ty města „NEŠIŘTE PANIKU MEZI LIDMI“
šokující. (pozn.: Zápis toto „doporučení sta-
rosty města“ neuvádí.)
Zápis 2. veřejného zasedání zastupitelstva ze
dne 20.12.2022 (zveřejněn 12.1.2023):
https://www.novehrady.cz/assets/File.ashx?i
d_org=10625&id_dokumenty=12163

Přislíbená prezentace firmy BEST a.s. byla
zaslána všem zastupitelům až dne 10.1.2023,
tedy 22 dní od jednání zastupitelstva.

Až dne 26.1.2023 vedení města Nové Hra-
dy uznalo za vhodné informovat své občany
o záměru firmy BEST a.s. o obnovení těžby

pokračování na str. 10

Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje,
ve středu 22.2.2023 uskutečnilo vedení města Nové Hrady veřejné

představení záměru k těžbě písku v ložisku Nakolice, na kterém infor-
moval starosta města o předchozích jednáních k této věci a zároveň zá-
stupce společnosti BEST a.s. předložil k tomuto záměru svoji prezentaci
a odpovídal na dotazy.

V závěru setkání jsem požádala přítomné zástupce města, že by bylo
vhodné znovu uveřejnit v nejbližším vydání místního zpravodaje (NZ)
další či upřesňující informace k této záležitosti. A to i vzhledem k velmi
emotivní atmosféře při prezentaci v sále, kde někteří místní občané
osobně vyjadřovali svůj negativní názor, a zejména obavy, týkající se
případné těžby, a dále zmiňovali nespokojenost s dosavadní dostupnos-
tí informací k prezentovanému záměru. Zároveň jsem ke konci setkání
okomentovala písemné vyjádření „nespokojených občanů“ (bylo bez
uvedení autora textu), které bylo rozdáváno již před veřejným projed-
náváním, a mohlo mít pravděpodobně vliv na způsob či formu diskuse.
K autorství vyjádření „nespokojených občanů“ se druhého dne přihlásil
zastupitel našeho města pan Ladislav Duspiva s žádostí o jeho zveřej-
nění v nejbližším číle NZ.

Zveřejňuji tedy oba příspěvky, a to bez dalšího komentáře týkající-
ho se písemné formy i věcného obsahu. Přesnost jednotlivých tvrzení
v článcích nikdo za redakci NZ neověřoval. Vzhledem k tomu, že na
březnovém veřejném zasedání zastupitelstva je bod „Nakolická pískov-
na“ uveden v programu, bude další příležitost se na případné nové nej-
asnosti opět zeptat. K. Jarolímková, redakce NZ
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písku z ložiska Nakolice a to pouze na face-
bookovém profilu Město Nové Hrady, niko-
liv však na oficiálních webových stránkách
města (www.novehrady.cz) nebo v lednovém
čísle měsíčníku Novohradský zpravodaj, pří-
padně na Úřední desce města.

(Pozn.: při samotném jednání s občany, kte-
ré proběhlo 22.2.2023 se prezentovala uprave-
ná verze záměru, nikoliv ta původní.)
Odkaz na příspěvek FB profilu Město Nové
Hrady:
https://www.facebook.com/mestonovehrady/p
osts/pfbid02bsDv2iUcjjBX4eA56fQXfjEFJEv
VjE5Rv2uDeBFbwtk7sUehwegXyCjqHp4xw
Jtrl?_rdr

Součástí FB statusu je 10 snímků prezenta-
ce předběžné dohody mezi městem Nové Hra-
dy a firmou BEST a.s.

Po okamžité záporné reakci místních oby-
vatel se do ostré diskuze a vlně odporu zapojil
i správce facebookového profilu města Mgr.
Michal Jarolímek (2. místostarosta), kde se se
svými komentáři nešťastně snaží obhájit postoj
vedení města jako o záměru diskutovat s obyva-
teli a přesvědčit je, jak se město nijak nevyjádři-
lo a jak byla prezentace oficiálně představena
radě města 12.12.2022 (pozn.: opět je nutné si
připomenout, že v zápisu rady města ze dne
12.12.2022 není jediná zmínka o oficiálním
předložení návrhu).

Dále se opět dozvídáme fabulaci, že poměr
pozemků města Nové Hrady ku poměru poze-
mků soukromého investora pana Pundy je za-
nedbatelný (přesněji uvedeno 1:4), stejně tak,
jak na posledním zastupitelstvu tvrdil starosta
města.

Zde je nutné okomentovat přesný poměr
pozemků:

Rozloha ložiska: 19,5 ha
J. Punda: 5,2 ha
Město N. Hrady (zbytek ložiska): 14,3 ha
Z daných čísel vyplývá, že větší část pozemků

dotčeného ložiska (cca 73 %) vlastní Město Nové
Hrady, nikoliv soukromý vlastník J. Punda!!!

Od samého začátku tedy vedení města
LHALO a uvádělo nepřesné a zavádějící in-
formace!

Případná budoucí cesta, která má procházet
od „letiště“ směrem přes louku nad Byňovem
je na rozloze cca 1,5 ha patřících městu Nové
Hrady ale vést by měla i na pozemcích společ-
nosti Novohradské hory. Pozemky soukromé-
ho vlastníka však dosud nejsou ani vykoupeny
a s majiteli pozemků dodnes nikdo nejednal.
Počátek těžby je však plánován již v roce 2024
(!), za jeden rok cestu ale nikdo nevybuduje.

A abychom se vrátili k přenosu informací
směrem od vedení města k občanům…

Je nutné připomenout, že na oficiálních
webových stránkách města Nové Hrady
(www.novehrady.cz) nebyl zveřejněn žádný
příspěvek o záměru těžby a obyvatelé, kteří
nejsou součástí sociální sítě Facebook a ne-
jsou „fanoušky“ FB profilu města N. Hrady,
tak neměli žádnou jinou možnost se o záměru
dozvědět a to ani ze zápisů jednání rady města!

Po vlně odporu na FB se konečně město roz-
hodlo informovat své občany prostřednictvím

měsíčníku Novohradský zpravodaj (viz NZ
2/2023 - https://kicnovehrady.cz/zpravodaj/).

Z článku starosty města se lze dozvědět, že
během roku 2022 došlo k několika schůzkám,
že v průběhu daného roku bylo osloveno i měs-
to Nové Hrady a že prvotních jednání se jako
starosta zúčastnil a o jejich průběhu průběžně
informoval radu města, zastupitelstvo i členy
osadních výborů.

(Pozn.: Členové osadního výboru Nako-
lice, Vyšné, Obora o žádném záměru těžby
informováni NEBYLI /a jsou přímými
zúčastněnými/; členové osadního výboru
Údolí /přes osadu Údolí bude směřovat značná
část těžké dopravy/ taktéž informováni
NEBYLI; 2 členové osadního výboru Byňov,
Jakule, Štiptoň okrajově seznámeni pravděpo-
dobně BYLI, dál se však žádná informace
směrem k občanům osad ani města nedostala.)

Čtenáře zpravodaje starosta informuje i o
prvním oficiálním jednání 12.12.2022, při kte-
rém p. Welser (zástupce fy BEST) představil
záměr investora. Jednání se dle slov zúčastnili
nejen členové rady města, ale i zaměstnanci
MěÚ a Technických služeb města N. Hradů.
(pozn.: o tomto jednání, které bylo dosud pre-
zentováno jako součást jednání rady města
/schůze č. 6/ neexistuje žádný zápis.)

Součástí článku v NZ je informace o předsta-
vení záměru veřejnosti stanovena na 22.2.2023,
ovšem bez uvedení času!

Čas setkání byl znám až 8.2.2023 poté, co
si ho určil zástupce firmy BEST, v tuto dobu
opět pouze na FB profilu města Nové Hrady,
jak je možné si přečíst z komentáře 2. místos-
tarosty města.

Dne 15.2.2023 (pouhý týden před jedná-
ním) se tato informace konečně zveřejnila i na
oficiálních webových stránkách města Nové
Hrady.

K informování svých občanů město Nové
Hrady nevyužilo ani formu zaslání informativ-
ního e-mailu (např. e-mail s obsahem hlášení
rozhlasu nebo pozvánky na konané akce, který
se dříve zasílal všem občanům, jenž projevili
svůj zájem být takto informováni).

Je nutné ještě zmínit fakt, kdy v prezentaci
firmy BEST uvádí investor záměr zvýšit těžbu
písku ze současných povolených 60 tis. tun
ročně na plánovanou těžbu 125 tis. tun ročně,
cílem je povolení těžby ve výši 200 tis. tun
ročně.

POZOR! V Hydrogeologickém průzkumu
(který si nechala zpracovat firma BEST), se
však mluví o zcela jiném objemu těžby a to
o těžbě ve výši 500 tis. tun ročně!!!

S těžbou 500.000 t/rok přepočtených na
1 pracovní den v roce = 2.000 t/den.

Jeden nákladní automobil odveze cca 20 t,
dostáváme se na průjezd 100 nákladních vel-
kotonážních aut denně odvážejících materiál
z ložiska!!!

A nyní pár slov k informovanosti občanů
bydlících v osadách Byňov, Jakule, Štiptoň,
Nakolice, Vyšné, Obora a Údolí u N. Hradů,
potažmo i obyvatel města Nové Hrady…

Obyvatelé o záměru těžby NEVÍ, majitelé
nemovitostí v dotčených osadách (tedy i cha-
lupáři, chataři) prakticky vůbec netuší, že by
k těžbě mělo dojít, že bude extrémně zvýšena

doprava okolo jejich nemovitostí a bude
ohrožena statika jejich domů, že se následkem
těžby sníží hodnota všech nemovitostí, že bu-
dou žít v prašném a hlučném prostředí a že
zcela jistě mohou přijít o zdroje pitné vody ze
svých soukromých studní či vrtů. O zničené
přírodě, nemožnosti vstupu do dané lokality,
o prvotní těžbě vzrostlého lesního porostu ani
nemluvě!

Je nutné si však uvědomit i fakt, že těžba
bude mít i negativní dopad na cestovní ruch
města a regionu, do oblasti zatížené těžbou,
hlukem, prachem a extrémně zvýšenou do-
pravou velkotonážních nákladních aut nebu-
de chtít turista jezdit, tím se sníží příjmy pro
místní ubytovatele a poskytovatele služeb
v CR a tedy i příjmy do rozpočtu města Nové
Hrady (a pravděpodobně i ostatních okolních
obcí a měst), a zcela jistě můžeme mluvit i
o nárůstu nezaměstnanosti.

A abychom nezůstali jenom na tom na-
šem „písečku“, je možná na místě si klást i
další otázku, zda byli o záměru těžby infor-
mováni např. starostové/radní/zastupitelé
okolních měst a obcí, např.: Jílovice (zatížení
osad Šalmanovice a Lipnice), Hrachoviště,
Třeboně (zatížení osady Branná a města Tře-
boň), Českých Velenic, Žáru, Trhových Svinů,
Olešnice a dalších, kudy doprava z ložiska zcela
jistě povede.

Sami jsme se dotazovali několika zastupi-
telů z dotčených obcí, avšak nikdo z dotáza-
ných o záměru těžby informován nebyl a tato
skutečnosti pro ně byla minimálně překvapi-
vá, pro některé opět šokující.

Pokud si ještě někdo stále myslí, že žijeme
ve ZDRAVÉM městě, nenechte se zmýlit…
Žijeme ve městě, kterému vládnou lži.

Za nespokojené občany dotčených osad
náležících městu a města Nové Hrady

Ladislav Duspiva a Ing. Jitka Duspivová,
občané (nikoliv oVčané) osady Nakolice

VYMĚNÍME PŘÍRODU...
(pokračování ze str. 9)

Nakolická pískovna II.
Od zveřejnění informace o tom, že in-

vestor, který má zájem těžit písek v nako-
lickém ložisku, představil vedení města
svůj investiční záměr, nabrala debata k ce-
lému problému na velké intenzitě. Nebýt
toho, že se částečně zvrhla k osobním úto-
kům a nepodloženým spekulacím, bych
řekl, že je dobře, že se o celé věci živě dis-
kutuje.

Jsem rád, že občané dávají najevo své
názory. Někdo cílí na ochranu přírodních
hodnot, někdo má obavy o svou studnu, jiní
se bojí hluku a prašnosti. Asi všichni se pak
ptají, jak a kudy by se případně písek
odvážel a jaká by byla intenzita dopravy.

O tom, jak investor nejprve zjišťoval
parametry možné těžby a jak primárně
jednal především se soukromým vlast-
níkem sousedních pozemků, jsem již
informoval v minulém NZ. Na základě
útoků některých diskutujících však zno-
vu opakuji, že před prosincovou prezen-
tací záměru radě města neproběhla žádná

pokračování na str. 11
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oficiální jednání a ani při neoficiálním jed-
nání nedošlo nikdy (a ani teoreticky by ne-
mohlo dojít) k žádné dohodě, kterou bych já
nebo kdokoliv jiný předjímal oficiální pro-
jednání a stanovisko města Nové Hrady
k celému záměru.

Při setkáních se zástupci investora bylo
vždy zdůrazňováno, že po shromáždění
podkladů a jasné definici záměru bude vše
projednáno v radě města, v zastupitelstvu a
s veřejností. Osobně jsem velmi rád, že tuto in-
formaci potvrdil při prezentaci záměru v KSD
i zástupce investora. A to i v momentu, kdy
z mých úst slyšel v rámci diskuse můj osobní
negativní názor k záměru.

Samotná prezentace záměru přinesla mno-
ho zajímavých informací a názorů. Především
však odkryla, že jde o upravenou verzi zámě-
ru, kterou má investor zájem do budoucna
měnit zejména s ohledem na intenzitu těžby.
Když k tomu přidáme nepřesné či nepravdivé
informace a jasné rozpory mezi některými
posudky či údaji, které byly prezentovány
v prosinci a nyní v únoru, je jasné, že jde
o prezentaci účelovou, která má za cíl dostat
se k těžbě a následně k jejímu rozšíření tzv.
salámovou metodou, což by v konečném dů-
sledku mělo další negativní dopad do životů
občanů nejen v našem katastru, ale i na trase
směrem k závodu investora.

V souvislosti s investičním záměrem těžby
bylo zmiňováno od počátku také několik as-
pektů, které měly vyvažovat dopady do života
lidí a krajiny. Šlo zejména o vznik pracovních
míst, vytvoření rekreační zóny s jezerem, fi-
nanční přínos pro městský rozpočet a benefity
investora v podobě sponzoringu či zvýhodně-
né ceně k jeho výrobkům. V letech 2004 –
2006 se mluvilo o 3-4 pracovních místech,
nyní cca. o sedmi až osmi. Rekreační jezero
by vzniklo odtěžením písku po celkovém
ukončení těžby. Pokud by se však těžilo dle
povoleného rozsahu, znamenalo by to koupá-
ní v pískovně až za několik desítek let (samo-
zřejmě též s nutným jednáním o tom, kdo bude
předmětné pozemky vlastnit).

Finanční efekt pro město můžeme pouze
odhadovat, a to proto, že s investorem na toto
téma nebylo jednáno. Město pouze na začátku
ledna obdrželo nabídku, ve které je uvedena
částka 16,50 Kč za tunu suroviny vytěžené a
upravené v rámci nevýhradního ložiska umís-
těného na pozemcích města a za surovinu
vytěženou na pozemcích jiných vlastníků pak
5 Kč za tunu. Jde tedy o stejnou cenu, kterou
nabízel investor městu v již v roce 2004! Jak
od té doby narostla cena písku a jak se změnil
poměr podílu města ve vazbě na jeho cenu, ani
nekomentuji.

Při povolené těžbě 60 000 t ročně by tak šlo
o cca. jeden milión korun ročně. I kdybychom
při následných jednáních vyjednali vyšší po-

platek z vytěžené tuny, není finanční efekt tak
zásadní ve vazbě na rizika, která s sebou těžba
nese…

Během prezentace investičního záměru a
následné diskuse bylo mezi přítomnými zastu-
piteli dohodnuto, že dalším krokem bude
předložení záměru na oficiálním jednání za-
stupitelstva, které určí další postup. Osobně
si myslím, že zastupitelstvo může rozhod-
nout ve dvou směrech – pokračovat v dalším
shromažďování podkladů a vyhodnocování
dopadů záměru (s tím, že by o případném
přistoupení k záměru po ukončení tohoto pro-
cesu rozhodovali občané v místním referendu)
nebo okamžitě jednání ukončit s tím, že město
Nové Hrady k záměru těžby své pozemky ne-
poskytne a nebude se ani jiným způsobem po-
dílet na těžbě na pozemcích jiných vlastníků.

Já osobně bych v daný moment podporoval
druhou variantu, protože těžko najdeme nová
pozitiva pro těžbu a rizika a dopady prezento-
vaného záměru silně převyšují možné plusy.
Po konzultaci s mými kolegyněmi a kolegy
z našeho volebního sdružení vnímám, že se
jedná o názor silně většinový. Pokud tedy ko-
legyně a kolegové z dalších uskupení budou
mít zájem, můžeme celou paniku z možné
těžby na městských pozemcích ukončit a spo-
lečně hledat cesty k tomu, jak tuto dohodu
zajistit i do budoucna.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Ochrana životního prostředí
je pro naši společnost prioritou
Elektrospotřebiče jsou součástí našeho každodenního života a

jen těžko si jej bez nich dokážeme představit. Elektroodpad je tak
v současné době jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu. Pro za-
jištění sběru a recyklace již vysloužilých elektrozařízení si naše město
vybralo ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Elektroodpad obsa-
huje řadu zdraví škodlivých materiálů a díky zajištění správné recyklace
vysloužilých elektrozařízení přispíváme k ochraně životního prostředí.
Recyklace navíc umožňuje opětovné materiálové využití a patří mezi zá-
kladní principy cirkulární ekonomky. Míra opětovného materiálového
využití je velmi vysoká a dle jednotlivých typů výrobků dosahuje až 95 %.

Jakým rozsahem naše město přispělo k lepšímu životnímu prostředí,
se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného společ-
ností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory spotřeby
elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a
produkci skleníkových plynů.

Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos naše-
ho města Nové Hrady k ochraně přírody v roce 2022. Vyplývá z něj,
že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili
48,21MWh elektřiny, 4556,50 litrů ropy, 237,81m3 vody a 2,54 tun pri-
márních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2

ekv. o 3,27 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování
prostředí) o 179,99 kg.

Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad
100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové
množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standard-
ním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové
množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do
Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochra-
ně životního prostředí.

OŽP

Nakolická pískovna II.
(pokračování ze str. 10)

*Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu
výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výro-
by a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohled-
ňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém
ASEKOL zajišťuje.
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Co se dělo ve školce…
Konec měsíce ledna a začátek února nám

v zimním období velmi přály. Hromady sněhu
sice dělaly vrásky všem rodičům a dospělá-
kům, ale děti se těšily na dovádění, stavění
sněhuláků, jízdu na lopatách a pořádnou kou-
lovačku. Nezapomněli jsme ani na zimní sporty
a uspořádali jsme si ve třídách Zimní olympiá-
du, ta měla samozřejmě samé vítěze.

Ve čtvrtek 2. února navštívilo naši školku
divadlo Bambini s pohádkou Dráček Arnošt.
Divadlo s písničkami a pohádkovým dějem
se dětem velmi líbilo, o tom vypovídal i za-
sloužený potlesk od samotných dětí.

Ve všech třídách naší školky jsme si s dět-
mi povídali o lidském těle, co nám škodí a po-
máhá nebo jak ho můžeme chránit. Děti si vyzkoušely roli lékaře i
pacienta a všem se hraní líbilo. Stejně tak jsme děti seznámili s ptáčky a
ostatními zvířátky v zimě. Paní učitelky ze všech tříd sypaly ptáčkům
do krmítek nebo se vydaly ke krmelci a donesly společně s dětmi dob-
roty pro zvířátka, která v zimě nespí a potřebují naši pomoc. Věříme, že
budovat pozitivní vztah dětí k přírodě a všemu živému, se nám všem
jednou v dobrém vrátí.

Využili jsme možnosti navštívit ještě několikrát solnou jeskyni, po-
slechli si pohádky a relaxační hudbu, odpočinuli si a načerpali síly do
velké školkové akce, na kterou jsme se pečlivě připravovali… A o které
akci je řeč? Přece tradiční školkový masopust.

Školkový masopust se letos po delší pauze uskutečnil v Hotelu Máj.
Rodiče všem pečlivě přichystali kostýmy, děti trénovaly tanečky a nej-
starší předškoláci ze třídy Broučků trénovali koledu, chystali oblečení a
klobouky. Rodiče přinesli občerstvení a paní kuchařky z MŠ připravily
koblížky. Děti i rodiče, kteří se přišli podívat, si masopustní veselí moc
užili. Děti vše krásně zatancovaly a sálem se rozléhala hudba a dětský
smích. Celá akce se moc vydařila. Děkujeme panu starostovi za povole-
ní masopustní koledy pořádati, paní Janě Šulistové za hudební dopro-
vod, panu Šebelovi za kamerový záznam a dospělým koledníkům za
pomoc při vedení koledy.

Vaše novohradská školka

Koleda #$

Masopust u Koťátek

Masopustní karneval

Masopust u Žabiček

Sluníčka na masopustu



březen 2023 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 13

pokračování foto k článku

Co se dělo ve školce…

Vítězové olympiády u Žabiček

Zimní olympiáda u Koťátek

Zimní radovánky Co je zdravé poznavají Žabičky

Dětská masopustní koleda,
aneb vzhůru do nekonečna a možná ještě dál
Tak se nám to konečně zase podařilo, všechny nesnáze přešly a my

se mohli po dvou letech opět vydat na dětskou masopustní koledu měs-
tem a domem s pečovatelskou službou Nové Hrady.

Nejprve jsme 17. 2. požádali pana starostu o povolení městem projí-
ti, prokázali jsme své znalosti masopustních tradic a udělali nespočet
koleček a vykoledovali nespočet ňaminek a nějakou tu korunku. Tímto
děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit a na naši koledu nějak přispěli,
i třeba jenom svým časem a pozorností. V letošním školním roce jsme
se s naší celoroční hrou vydali s Buzzem Rakeťákem do vesmíru, a tak
i masopust byl pojat jako „Vesmírná mise Buzz 1“. Proto dětskou kole-
du doprovázeli 4 astronauti a další tvorové z naší planety jako vzorek
naší populace.

Naše další cesta vedla do domu s pečova-
telskou službou Nové Hrady, kde nás všichni
mile přivítali. Děkujeme všem za příjemné
přivítání, panu starostovi za udělení povolení,
paním pečovatelkám za skvělou spolupráci,
vynikající koláčky a muffiny. Panu J. Loško-
vi za pomoc při kolečkách a za uzené. Všem,
co se sešli a společně s námi si zazpívali a za-
tancovali. V neposlední řadě děkujeme panu
P. Vochoskovi za hudební doprovod, panu
Šebelovi za videozáznam, panu Aksamitovi
za fotodokumentaci a našim kuchařkám za vy-
nikající občerstvení.

Doufáme, že jsme všem udělali radost a
alespoň na chvilku přinesli trochu veselí, zpě-
vu, tance a písniček.

Vaše „Dětská masopustní koleda“

Dětská masopustní koleda #$!'
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pokračování foto k článku

Dětská masopustní koleda
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Dětský
karneval

První únorovou sobotu
se do kulturního programu
„vrátil“ karneval, který jsme
pořádali naposledy před „kovidskou
dobou“. Děti si mohly konečně zase užít masky, velký sál
a společné karnevalové dovádění, které k dětskému věku prostě patří.
A tak se na sále při písničkách a hrách proplétali rytíři, supermani, pirá-
ti, kostlivci… a princezny, čarodějky, víly. Přišla i Mánička s Hurvín-
kem a také černý nohatý pavouk. Ten snad pro štěstí všech, kteří ho
potřebují. Rodiče s dětmi si vytvořili moc pěknou atmosféru celého od-
poledne a užívali si nejenom „soutěživé hrátky“, ale i tanečky, focení a
společné radování. Tak zase za rok na shledanou a všem „karnevalovým
postavičkám“ do té doby přejeme hodně dobrých kouzel, zázraků a štěstí.

K. Jarolímková

Film o Jedné zemi
V únoru jsme pozvali (nejen) novohradské občany na promítání

filmu Jedna země – Jeden domov od scénáristy a režiséra Petra Po-
kovby. Tento jeho film byl druhý v pořadí s tématikou krajiny na
česko-rakouském pomezí a jeho část vyprávěla i o naší oblasti. Ať už
první film, tak i tento druhý, se vyznačoval mnoha „dronovými“ zábě-
ry, klidným tempem, mluveným slovem s výrazným poetickým vidě-
ním krajiny i života v ní. Byl to osobitý „půlhodinový let“ a na každém
divákovi v zaplněném sále KSD záleželo, zda se na něj dokáže naladit a
přijmout autorovu slovní poetiku a filmovou atmosféru.

Věřím, že ten „společný let“ byl příjemný, přestože ve filmu nebyla za-
chycena všechna krásná místa, která zde máme. To proto, že film nebyl je-
nom „o nás“, ale i proto, že všechna zdejší krásná místa znají především ti,
kteří jsou v této krajině doma. Film nevnímám jako „upoutávku na No-
vohradsko“, která by se dala využít pro propagační účely v cestovním
ruchu, ale spíš jako „upoutávku“ na uvědomění si bohatství obyčejné
krajiny „pod námi“, tedy té krajiny, kde jsme doma.

V době, kdy jsme film u nás odpromítali, byla plánovaná ještě jedna
premiéra v sousedním Rakousku, po které by se měl film objevit v onli-
ne prostoru. K. Jarolímková Foto z promítání filmu Jedna země – Jeden domov

Informace z KICu
Vážení čtenáři NZ, chtěli bychom vás tímto informovat o někte-

rých změnách v rámci městského KICu a zároveň upřesnit základní
aktivity, které zajišťujeme, a kontakty referentů pro jednotlivé čin-
nosti. V závěru loňského roku jsme také zprovoznili nový web
KICu, kde postupně aktualizujeme původní informace (např. Uby-
tování, Restaurace, Služby) a vkládáme informace nové.

¢ Informační centrum
(najdete v přízemí radnice)

1. Vyhledávání a poskytování informací pro
místní občany a návštěvníky města (např.
kulturní a společenské akce v našem městě a
okolí, vyhledávání dopravních spojů, služby
v CR apod.)

2. Prodej vstupenek, propagačních materiálů,
upomínkových předmětů, knih apod.

3. Aktualizace webových stránek KICu (Akce, Restaurace, Výlety,
Služby vč. kontaktů pro stolní městský kalendář, další aktualizace
dle potřeby)

4. Hlášení místního rozhlasu
Personálně zajišťuje Veronika Vlnatá
Kontakty: tel. 386 362 195, 603 881 968, vlnatav@novehrady.cz

¢ Novohradské muzeum
(ulice Česká 74, přízemí KSD)

1. Muzejní aktivity – správa muzejních expozic
včetně zajištění jejich otevření veřejnosti,
pořádání krátkodobých výstav a jednorázo-
vých akcí (muzejní přednášky, projektové
aktivity apod.)

2. Doprovodné vzdělávací muzejní aktivity pro
děti a veřejnost

3. Propagace Novohradského muzea, Skanze-
nu, Buquoyské hrobky, publikační činnost
v médiích vč. Novohradského zpravodaje.

4. Aktualizace nabídky na webu KICu (Novohradské muzeum)
Personálně zajišťuje Mgr. Veronika Veberová
Kontakty: tel. 603 882 340, muzeum@novehrady.cz

¢ Kulturní a galerijní činnost,
Novohradský zpravodaj

1. Pořádání kulturních akcí a aktivit v N. Hradech
v objektech města či veřejném prostoru, kul-
turní spolupráce s dalšími subjekty v N. Hra-
dech a regionu Novohradsko-Doudlebsko.

2. Pořádání výstav a doprovodných programů
v galerii Koželužna

3. Redakční práce a přijímání příspěvků do Novohradského zpra-
vodaje (pozn.: při zasílání příspěvků e-mailem uvádějte v „před-
mětu“ Novohradský zpravodaj).

4. Aktualizace nabídky na webu KICu (Akce, Galerie Koželužna,
Ubytovatelé a dle potřeby)

Personálně zajišťuje Květa Jarolímková
(kancelář v KSD, Česká ulice 74, N. Hrady)
Kontakty: tel. 602 150 208, kic@novehrady.cz
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Plánované výstavy v galerii
Koželužna v roce 2023

Pro letošní výstavní plán galerie „vyvstalo“ téma přirozeně z toho,
čím jsme byli v poslední době zahrnováni, oslovování a poznamenáni.
Kolem nás ve veřejném, lidském a materiálním prostoru se objevilo
hodně těžkých témat, násilí, agrese, boje a utrpení, na které reagujeme
každý dle svého vnitřního nastavení a životních hodnot. Proto jsem se
rozhodla prostřednictvím výtvarného umění na to zareagovat a na letoš-
ní rok uspořádat výstavy, které budou nabízet tu laskavější část z člově-
ka a pracovně jsem si to nazvala „ženské výstavy“. Měl by to být jakýsi
protiklad k „hrubému světu“ a bude pracovat s pojmy jako je naděje, po-
hlazení, něha, laskavost, láska. A já věřím, že všechny ženy-umělkyně
vám prostřednictvím své tvorby pomohou doplnit zásoby toho „krásněj-
šího prostoru“, co v každém z nás dřímá.

Budu velmi ráda, pokud nabídku k výstavám přijmete a galerii
v průběhu roku navštívíte. K. Jarolímková

¢ 2.–30.4., vernisáž v neděli 2.4. od 14 hod.

Výstava obrazů
„Pohlazení štětcem“
Ája Macháčková

Ája Macháčková je dlouholetou loutkohereč-
kou v Divadle Spejbla a Hurvínka. Jak napovídá
zaměstnání, umění ji provází na každém kroku.

Kreslení miluje od dětství, ale až v posledních
letech se své zálibě věnuje intenzivněji.

Na kontě má mimo jiné ilustrace dětské knihy,
výtvarně spolupracovala i s Ministerstvem práce
sociálních věcí či společností Mys-
teria Pragensia.

Své divadelní a výtvarné zku-
šenosti zúročila i jako scénograf
(mimo svou domovskou scénu).

Výstava je průřezem její dosavad-
ní výtvarné činnosti. Je věnována
mamince, paní Aleně Badoškové, a
současně je poctou kraji, ve kterém
prožila své dětství a který jí přirostl k
srdci.
Výstava bude otevřena:
středa, pátek-neděle /10-16 h/ indi-
viduální prohlídky možné po před-
chozí tel. domluvě

¢ 5.-31.5.

Výstava fotografií „Naděje“
Michaela Kročáková

Výstava je výběrem ze tří fotografických projektů: Vyprávěj poti-
chu, Já v tom vidím pohádku a Ve svých dcerách.

Naděje se živí představami budoucích možností. Pracuje s nimi v ob-
razech myšlenkové fantazie. Je to cit, v jehož horizontu vystupuje
budoucnost jako pole uskutečněných hodnot, k nimž člověk lne. Ne-
jsilnější cit patří rodině a dětem. V nich vidíme svou naději, své pokra-

čování. Při hrozící krizi naděje otevírá bránu novým tvůrčím a sebezá-
chovným možnostem. Z posledních tří souborů, na kterých pracuji,
jsem vybrala fotografie se společnými prvky, značící naději. Žijeme
v době, kdy je potřeba živit své představy nadějí, otevřít jí mysl a nitro
nejhlubší.

Výstava bude otevřena: středa, pátek-neděle/10-16 h/individuální
prohlídky možné po předchozí tel. domluvě

¢ červen-červenec

Výstava „Za vším hledej SLOVO“
Obrazy a fotografie
Kateřina Ašenbrennerová,
Jitka Hilská, Eva Němcová,
Marie Králová,
Květa Jarolímková

Skupinová výstava několika žen –
umělkyň, které jsou inspiračně propo-
jeny s mluveným, zpívaným či slyše-
ným slovem.

¢ srpen–září

Výstava obrazů a soch „Společně“
(pracovní název výstavy)

Markéta Mazancová a Myriam Urtz
Společná výstava umělkyň, které se poznaly na loňské česko-rakouské

výstavě Čas v umění a našly společnou uměleckou řeč. Abstraktní oso-
bitá malba a „plnokrevné“ sochy.

¢ říjen

Výstava „Měkké, čisté mobilní“
Eva Volfová

Eva Volfová působí jako výtvarnice, grafička, ilustrátorka, učitelka vý-
tvarky, autorka edukačních programů, lektorka grafických technik, vytrva-
lá podporovatelka těch, kteří se chtějí naučit pracovat s jehlou a nití.

Svojí tvorbou navazuje na tradiční českou ilustraci, kterou však
zpracovává ojedinělým způsobem – výšivkou, pro ni tak zcela charak-
teristickou. Klid a jemnost ilustrací rozvíjí hravým a invenčním přístu-
pem, který vždy nabízí mnoho precizních detailů.

¢ listopad–prosinec

Výstava „Umění darovat o Vánocích“
Umělecké a řemeslné předměty z regionu

Novohradsko-Doudlebska

Další informace k výstavám budeme v průběhu roku doplňovat
a upřesňovat.

Galerie Koželužna, Komenského 398, N. Hrady, FB galerieKozeluzna,
tel.: 602 150 208.
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Muzejní klub
Ve čtvrtek 9. února se v Kulturně-spolkovém domě konalo setká-

ní Klubu přátel muzea. Připomněli jsme si, jak vypadaly Nové Hrady
před 40 lety, jak jsme vypadali my a co se psalo v kronice. Následně nás
paní Olga Černá seznámila s tím, jak se pustit do vytváření rodového
stromu, co a kde je třeba hledat a jak se ona k tomuto vyhledávání sama
dostala. Bylo to zejména při vyhledávání rodokmenů obyvatel z Kojá-
kovic a okolí, kteří v 19. století odcházeli do Ameriky. Poté se rozvinula
spontánní diskuze, v níž se objevila některá zajímavá témata, třeba jak
to bylo s trhem s dětmi, které si sedláci v Rakousku a v Čechách brali na
práci nebo jak se vybíraly dívky na službu do Vídně. Vzpomínalo se i na
někdejšího kronikáře Milana Hromase, díky
němuž jsme do minulosti mohli podívat po-
měrně zřetelně a podrobně. Další setkání Klu-
bu je plánováno na červen, čas i téma bude
včas upřesněno. Pokud byste sami přišli s ně-
jakými nápady nebo inspirací, neváhejte a za-
jděte do Novohradského muzea, kde bude také
do konce března možno prohlédnout si výsta-
vu fotografií Jak jsme žili před 40 lety. Otevře-
no je každý všední den od 9–16 hodin.

Veronika Veberová

Nabídka na brigádu
Zajímáte se o historii, je Vám víc než 15 let

a baví Vás tematika pohraničí a jeho příběhy?
Rádi si povídáte s lidmi o minulosti, a tak získáváte nové vědomosti?

Chcete si přivydělat a zároveň se přitom i sami rozvíjet?
Hledáme brigádníky do Skanzenu ochrany státní

hranice a železné opony na hranicích s Rakouskem
na období od dubna do září.

Co tu můžete najít?
Krásnou okolní přírodu, práci na čerstvém vzduchu, rozhovory
s lidmi, kteří se zajímají o historii, a v neposlední řadě zajímavé

exponáty, které kdysi tvořily podstatnou část příhraničního života.

Nabízíme DPP a 150 Kč/hodinu
V případě zájmu pište na muzeum@novehrady.cz

nebo volejte 603 882 340
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Informace z městské knihovny Březen
Eliška Búdová

Skončil únor, začal březen,
za kamna si ještě vlezem.
Těšíme se na jaro,
už jen aby začalo.

Když je venku led a sníh,
březen ho umí rozehřát.
Ale pokud se mu nechce,
umí ho i nadělat.

Zima, kterou březen nese,
ještě dlouho s námi třese.
Svaté Anežce se od kamen nechce,
musí ještě posečkat.

Jestliže březen kožich stáhne,
měsíc duben po něm sáhne.
A o sv. Balbíně (31.3.),
je už dávno po zimě.

JAK NA CHYTRÝ TELEFON ČI TABLET
Městská knihovna ve spolupráci s organizací „Moudrá sovička“

hodlá uspořádat pro seniory nad 65 let kurz, ve kterém se naučí ovlá-
dat moderní technologie. Chytré telefony jsou zařízení, která většina
aktivní populace používá ve svém každodenním životě jako zdroj zábavy, vzdělávání a sociální-
ho kontaktu. Starší lidé ale s moderními technologiemi mnohdy zacházet neumí a obávají se, že
na takové věci ve svém věku už nestačí. Nebojte se toho. Zdarma se naučíte jak správně ovládat
počítač, tablet nebo chytrý telefon a jak se bezpečně pohybovat na internetu. Jeden kurz se bude
konat v DPS pro její obyvatele, druhý pro ostatní zájemce v městské knihovně. Datum konání
bude upřesněn dodatečně.

Přihlášky na tento kurz mohou zájemci podávat osobně v městské knihovně, telefonicky
nebo SMS na tel. 730580755, nebo e-mailem na knihovna@novehrady.cz, obyvatelé DPS se
mohou přihlásit u pracovnic Ledaxu. D. Císašová, knihovnice

Pod Kraví horou
Jiří Čajan

Hornostropnicko, od Nových Hradů po Benešov nad
Černou a malá podhorská víska Chlupatá Ves pod Kraví ho-
rou, je oblast kde autor vyrůstal a kterou se zaobírá. Je to
stručný náhled do dávné historie až po historii novodobou,
kdy se změnilo nejen původní obyvatelstvo, ale i celkový
ráz krajiny. Zachycuje život v novohradském podhůří i v sa-
motných horách, zvláště v období tzv. I. republiky až téměř
po současnost, historii farnosti Dobrá Voda, vysídlení ně-
meckých obyvatel a následné znovuosídlení reemigranty -
rumunskými a maďarskými Slováky i dosídlenci z českého
vnitrozemí, některé jejich zvyky a tradice.

Zvláštní část tvoří školství, kde je zachycena složitá prá-
ce učitelů v malotřídkách, které vznikají a zanikají až po konečnou centralizaci v Horní Stropni-
ci. Čerpáno je z veřejných i soukromých archivů, z obecních, školních a farních kronik,
z vyprávění starousedlíků i z vlastních vzpomínek autora. Text doprovází dobové fotografie. Sou-
částí je historie jednotlivých usedlostí v Chlupaté Vsi a malý slovník rumunské slovenštiny.

Autor knihu věnuje místu a lidem, jež jsou úzce spjati s jeho dětstvím i dospíváním – Chlupa-
té Vsi (německy Rauhenschlag), která leží v údolí Bedřichovského potoka pod severním svahem
Kraví hory v Novohradských horách.

Kniha trhosvinenského autora poprvé vyšla v nakladatelství Powerprint v roce 2020. Na
slovníku spolupracovali Štefan Čajan, rodina Čajanova a Zifčákova, německé překlady Ota
Bedlán, Jan Mareš, grafická spolupráce Jiří Čajan ml. D. Císařová

Okénko do knihovny
Karel Bonaventura Buquoi a jeho doba / kolektiv
Kniha je věnována osobnosti Karla Bonaventury Buquoye. Císařský
vojevůdce a majitel panství Nové Hrady je v ní představen v kontextu
třicetileté války i svých mezilidských vztahů. Přední čeští i zahraniční
historici v ní seznámí čtenáře se základními mezníky doby, ve které
Karel Bonaventura Buquoy žil a jejíž vývoj výrazným způsobem ovliv-
ňoval, i s životními příběhy osob, jež stály v generálově stínu.

Pavouk / Lars Kepler
Román ze švédské detektivní série s komisařem Joonem Linnou. Zá-
hadný vrah má devět vyhlédnutých obětí a na seznamu se tentokrát
objevuje i samotný Joona.

Záhada zmizelého šlechtice / Martina Novotná
Pan Tadeáš z Příhraz je povolán samotným Václavem II., aby se dos-
tavil na hrad v Sadské. Vydává se tedy na cestu, na níž ho doprovází
jeho sluha Vítek, zatímco velitel hradní posádky Jozífek zůstává na
panství, aby ho chránil před řáděním lapků. Po příjezdu do Sadské je
pan Tadeáš panovníkem pověřen vypátráním mladého šlechtice, kte-
rý zmizel beze stopy…

Můj syn feťák / Eva, Petr a Luboš Hacalovi

Autory tohoto románu ve formě deníku matky a syna jsou tři členové
jedné rodiny. Matka popisuje život s drogově závislým synem a z dru-
hé strany syn sdílí své stavy, do kterých ho droga dostala. Mluvíte se
svými dětmi o drogách? Myslíte si, že vás se tahle problematika týkat
nemůže? Svoje zlatíčka jste přece vychovali dobře. Monika Kolářová
si to taky myslela. Věřila, že její syn je bezproblémový kluk, kterému
se v životě bude dařit. Až do chvíle, kdy se předávkoval neznámou
látkou…

Statek / Ladislav Vrchovský

Zcela unikátní svědectví o statku rodiny Zíků se odvíjí na pozadí roz-
padu Rakousko-uherského císařství, zrodu Československé republi-
ky, první i druhé světové války a v neposlední řadě také totalitního
komunistického režimu po roce 1948 až do současnosti. Statek je
symbolem lidského odhodlání bojovat v nelehkých dobách za svůj
osud, právo na svobodu a bránit svůj majetek mnohdy doslova i vlast-
níma rukama.

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
BŘEZEN 2023

¡ 2. 3. 1458 Jiří z Poděbrad zvolen
českým králem (slavnostní korunovace
7. 5. 1458) 565

¡ 19. 3. 1553 zemř. Václav Hájek
z Libočan, historik a kronikář – některé
zdroje uvádějí 18. března
(datum narození není známo) 470

¡ 22. 3. 1808 zemř. Václav Matěj
Kramerius, spisovatel, novinář a na-
kladatel; v r. 1789 založil knihkupectví
a nakladatelství Česká expedice a začal
vydávat Pražské poštovské noviny - od
r. 1791 Krameriovy c. k. vlastenecké
noviny (nar. 9. 2. 1753) 215

¡ 31. 3. 1948 zemř. Egon Erwin Kisch,
německy píšící novinář a spisovatel
(nar. 29. 4. 1885) 75

¡ 31. 3. 1973 zemř. Ota Pavel
(vl. jm. Otto Popper), spisovatel
a publicista (nar. 2. 7. 1930) 50
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TERMÍNY KURZŮ A AKTIVIT
V KOMUNITNÍM CENTRU

NA BŘEZEN 2023
¢ VÝTVARNÝ TÝDEN S LUCKOU

pondělí 4. března až pátek 10. března
Na jarní prázdniny připravila Lucka pro děti výtvarné tvoření a ex-

perimenty z přírodních materiálů. Tvořit se bude každý den od 9 do
13 hodin. Děti ať jsou vybaveny pracovním oblečením, přezuvkami a
svačinkou, tvořit se bude v dolní části KC ve vzdělávací místnosti.
Cena je 100 Kč/den/dítě. Je třeba se nahlásit dopředu kvůli přípravě
materiálu pro tvoření. Lektorem je Lucie Sovová (T: 774 766 676).

¢ DŘEVÍČKA – sobota 11. března
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 vedením lektora Vladimíra Ryzka a koná se
v sobotu 11. března od 10 do 12 hodin v dolní části KC ve vzdělávací
místnosti. Cena je cca 100 Kč (dle spotřebovaného materiálu na vý-
robek).

¢ HRÁTKY S ANGLIČTINOU
soboty 11. března a 25. března

Program Young Caritas je celoevropská platforma zapojující mladé
lidi do práce Dobrovolnických center. V rámci dobré spolupráce s Die-
cézní charitou v ČB jsme se stali součástí tohoto programu a zapojuje-
me mladé dobrovolníky do činnosti Komunitního centra v Nových
Hradech.

pokračování na str. 21
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V současné době k nám dojíždí Milosh Matic¡ ze Srbska. Jeho kvali-
tou je hezký přístup k dětem a skvělá konverzace v angličtině. Aby-
chom tyto přednosti využili, vymysleli jsme program na sobotní
odpoledne. Jde o 2-hodinovou aktivitu výhradně pro chlapce, ideálně
ve věku 7-14 let. Hry mají za cíl pracovat s mužskou stránkou, zvědo-
movat si skutečnou sílu mužů a kvality mužské energie, vytvořit spoje-
nectví na základě společných prožitků. Milosh je hezkým vzorem
vnitřně uzdravujícího se muže, který může být klukům inspirací a prů-
vodcem při řešení typicky klučičích záležitostí. Dalším skvělým roz-
měrem je, že při setkání bude na děti mluvit anglicky. Vyzkoušeli jsme,
že překlad není třeba, protože děti hodně rozumí. Případně k dovysvět-
lení bude vždy fungovat někdo z Komunitka.

HRÁTKY S ANGLIČTINOU se konají v sobotu 11. a 25. března
vždy od 13 do 15 hodin 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 Miloshovi na cestu
autobusem a na sobotní oběd.

¢ VAŘÍME S RADKOU – sobota 18. března
Kurzy vaření a bezlepkového pečení určené pro velké i malé milov-

níky jídla a jeho přípravy. Vyzkoušíme nové recepty a společně si
užijeme voňavé sobotní odpoledne. Těšit se můžete na pečení veliko-
nočního beránka a linecké cukroví, samozřejmě vše bezlepkově.

Lektorkou kurzu je Radka Němcová. Těší se na Vás 18. března od
14 do 17 hod. v kuchyni KC. Cena kurzu je 100 Kč (+ cena použitých
potravin). Ozvěte se prosím Radce dopředu kvůli surovinám.

¢ POJĎME SPOLU VEN –  sobota 25. března
Kroužek zaměřený na aktivní pobyt dětí venku, ideálně v přírodě a

v lese. S dětmi si užijeme příjemné sobotní odpoledne v přírodě, spo-
lečně objevíme nová a zajímavá místa. Vyrážet budeme za každého po-
časí, je tedy vhodné, aby děti byly vybaveny na pobyt v přírodě (tzn.
vhodná obuv a oděv), dále aby měly malou svačinu a lahev s pitím. Prů-
vodcem 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.

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

Termíny kurzů a aktivit v komunitním centru
(pokračování ze str. 20)
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30 LET KARATE V NOVÝCH HRADECH
Historie oddílu

Historie Oddílu karate při Tělovýchovné
jednotě Nové Hrady se začala psát před třice-
ti lety, v srpnu v roce 1992, kdy jsem se s ro-
dinou přestěhoval z Krnova do Nových
Hradů. V té době jsem byl držitelem 3. Kyu
(hnědý pásek) a licence trenéra III. třídy. Bě-
hem léta jsme spolu s Davidem Rusiňákem,

Karlem Staňkem, Ladislavem Homolkou a Richardem Deberou začali
cvičit karate na louce u zámku a také na místním ostrůvku. Na podzim
toho roku jsme již pravidelně trénovali v základní škole. Oddíl karate
jsem 19. ledna 1993 registroval pod názvem TJ Karate Nové Hrady
v Jihočeském svazu karate, a tímto se nastartovala dlouhá řada sportov-
ních úspěchů na domácím i mezinárodním poli. Přesto, že nepatříme
mezi největší oddíly karate, naši členové se vždy v početném poli sou-
těžících prosadili a doposud prosazují ziskem cenných kovů. Karate ale
není jen o soutěžení, domnívám se, že nejdůležitější je na karate přátel-
ské prostředí, disciplína a řád, kdy starší a zkušenější bojovníci pomá-
hají těm mladším. Našim oddílem prošlo mnoho karatistů a v současné
době je tady další generace, kterou přivedli jejich rodiče, kteří u nás
také začínali jako děti a bylo jim tehdy okolo deseti let. To, že se k nám
naši karatisté vracejí, je na naší trenérské práci to nejhezčí.

Srdečně zvu všechny na přátelské setkání u příležitosti tohoto jubi-
lea našeho oddílu na hřiště TJ v úterý 4. července 2023 od 16 hodin, kde
se bude konat sportovně-kulturní akce Tělovýchovné jednoty Nové
Hrady.

30. jubilejní Výroční zpráva
oddílu karate TJ Nové Hrady za rok 2022
I. Kolo Krajské ligy v karate 2022

V sobotu 12. února 2022 se konalo v kulturním domě Metropol
v areálu Fight clubu v Českých Budějovicích I. kolo Krajské ligy
v karate. Závodu se účastnilo více jak 160 soutěžících ze 14 oddílů
Jihočeského svazu karate. Tomáš Balko zvítězil mezi juniory v obou
disciplínách.

MAS Sdružení Růže ocenilo Novohradské karatisty
Místní akční skupina Sdružení Růže ocenila 15. března 2022 v kul-

turním domě v Trhových Svinech talentované děti a mládež, které zís-
kali skvělé výsledky v oblasti sportu, hudby, přírodovědy a techniky na
krajské, republikové, evropské, ale také světové úrovni.

Naši členové Nikola Morongová a Tomáš Balko převzali ocenění
za sport. Gratulujeme!

Národní seminář Sebeobrany AKJ 27.3.2022
v Českých Budějovicích

Na 80 cvičenců se účastnilo tohoto semináře,kdy v ráci této akce se
konaly zkoušky na STV, kde uspěli Karolína a Marek Houserovi a také
Nikola a Karel Morongovi. Gratulujeme.

Czech Bohemia Open Českého
svazu Allkampf Jitsu

V sobotu 9.4.2022 se ve sportovní hale
v Strupčicích u Chomutova konalo Mistrov-
ství ČR Czech Bohemia Open Českého svazu
Allkampf-Jitsu. Republikový šampionát byl
první soutěží v letošním roce a zúčastnilo se
ho přes 270 závodníku z 37 klubů bojových
umění z České republiky.
Naši závodníci dosáhli těchto výsledků:

Tomáš Balko
  2. místo HARD KATA - Junioři U18

4-17, 5-1.kyu,

  2. místo v MMA LIGHT - Junioři U18
14-17, -85 kg

Marek Houser
  3. místo v HARD KATA - Junioři U18 14-17, 5-1.kyu
  2. místo v MMA LIGHT - Junioři U18 14-17, -77 kg
  3. místo v SELF DEFENSE REAL - Junioři U18 14-17, 5-1.kyu
Patrik Morong
  3. místo v RIBBONS GETTING - Mladší žáci 7-12, -125 cm
Karolína Houserová
  3. místo v SELF DEFENSE REAL - Juniorky U18 14-17, 10-6.kyu

Národní pohár mládeže v Allkampf-Jitsu 14.5.2022
v Mostě

V sobotu 14. května 2022 se konal Národní pohár mládeže
v Allkampf-Jitsu. Jednalo se o postupový závod na 25. Mistrovství ČR
v AKJ, který pořádal oddíl Sebeobrany AKJ ŠBU Most.

Naši závodníci z oddílu karate se v početném startovním poli roz-
hodně neztratili, když v silně obsazené kategorii juniorů zvítězil Ma-
rek Houser v téže kategorii získal pěkné čtvrté místo Tomáš Balko.
V kategorii starších žákyň získala čtvrté místo Karolína Houserová.

Školení trenérů karate III. a II. třídy
v Českých Budějovicích

Školení trenérů karate se konalo v sobotu 22.5.2022 ve Fight Clubu
v Českých Budějovicích.

Tomáš Balko uspěl v náročné zkoušce na 1. Kyu

25. Mistrovství ČR v sebeobraně Allkampf Jitsu
V sobotu 4.6.2022 se na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích

konalo 25. Mistrovství ČR v sebeobranném systému Allkampf-Jitsu, na
které byl přihlášeno 115 závodníků ze všech bojových škol AKJ z Čes-
ké republiky.

V kategorii starší žákyně Sžy1 vítězila a získala titul Mistryně re-
publiky v AKJ po skvělém výkonu Nikola Morongová. V kategorii
muži M3 zvítězil a titul Mistra republiky v AKJ přiváží z šampionátu
Karel Morong. V kateorii junioři JI2 vybojoval 2. místo Marek Hou-
ser a v téže kategorii získal pěkné 4. místo Tomáš Balko.

V rámci mistrovství byla také soutěž začátečníků určená pro nej-
mladší závodníky, kde vybojovali v kategorii mladší žáci Mži 6 zvítězil
Jan Žiak, druhé místo vybojoval Štěpán Šíma a 3. místo obsadil Ta-
deáš Balík (všichni z TJ karate Nové Hrady).

Akademické Mistrovství České republiky 2022
V úterý 21. června 2022 se utkaly na jubilejním 20. Akademickém

Mistrovství ČR v Českých Budějovicích mimo jiných sportovců stu-
dentů Vysokých škol i špičky Českého karate. Šampionátu se účastnili
studenti osmi fakult Vysokých škol z celé ČR. V “kumite” Tomáš Her-
mann zvítězil ve sloučené váhové kategorii -84 a nad 84 kg. V katego-
rii bez rozdílu hmotnosti opět Tomáš zvítězil. Součástí Akademického

pokračování na str. 24
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Mistrovství ČR v karate byla rovněž soutěž tříčlenných družstev v ku-
mite, složená ze dvou mužů a jedné ženy. Při všech zápasech museli
naši borci zvítězit, což se jim nakonec povedlo a tak do Jižních Čech
putovala další zlatá medaile a třetí titul Akademického Mistra ČR v ka-
rate. Tři tituly Mistra ČR vybojoval Tomáš Hermann.

Word Police and Fire Games 2022 v Rotterdamu
v Nizozemí

V pátek 22. července 2022 se nesl ve znamení organizačně skvěle
zvládnutého oficiálního zahájení letošních 19. Světových policejních a
hasičských sportovních her (WPFG). Tyto se konaly po nucené
Korona-virové pauze již po devatenácté, tentokrát v nizozemském Rot-
terdamu. Světového šampionátu se účastnilo téměř deset tisíc závodní-
ků ze sedmdesáti zemí světa, kteří se utkali v šedesáti třech sportech.
Český policejní tým ve složení Martin Hermann, Martin Sláma a
David Šenkýř vybojovali vítězství nad týmem Indonésie za vítězným
týmem domácích, druhou Malajsijí a získali bronzovou medaili v kara-
te v kata tým muži pro ČR.

MISTROVSTVÍ SVĚTA V KARATE (WGKF) 2022
Ve dnech 8. – 11. září 2022 se v italském Folignu konalo Mistrov-

ství světa v karate stylu Goju Ryu pod záštitou Světové federace karate
Goju Ryu. Tohoto šampionátu se účastnilo přes tisíc závodníků z celé-
ho světa. Tomáš Hermann vybojoval bronzovou medaili kumite muži
+ 84 kg a podílel se na zisku dvou stříbrných medailí v soutěži týmů.

II. Kolo Krajské ligy v karate
V neděli 18. září 2022 se konalo v Českých Budějovicích II. kolo

Krajské ligy v karate. Soutěže se účastnilo více jak devadesát závodní-
ků z devíti oddílů a škol z Jihočeského kraje. Tomáš Balko zvítězil jak
v disciplíně kata (souborná cvičení), tak i v disciplíně sportovního zá-
pasu kumite v kategorii muži. Třetí zlatou medaili vybojovala pro
naše barvy Nikola Morongová, když zvítězila v disciplíně kata starší
žákyně.

Czech Bohemia Open Českého svazu Allkampf Jitsu
Samurai Cup

V sobotu 22.10.2022 se ve sportovní hale v Chodově u Karlových
Varů konal Mezinárodní závod Czech Bohemia Open Českého svazu
Allkampf-Jitsu. Republikový šampionát byl třetí soutěží v letošním
roce a zúčastnilo se ho přes 280 závodníku z 34 klubů bojových umění
z České republiky, Německa, Moldávie, Slovenska a Rakouska. V ka-
tegorii starší žákyně U14 10-13 v disciplíně Hard kata vítězila Nikola
Morongová, dále pak vybojovala stříbrnou medaili v disciplíně Self
defense creative a nakonec přidala bronz v disciplíně Self defense real.
Pěkné páté místo v silně obsazené kategorii mladších žáků získal Pat-
rik Morong v disciplíně Ribbons Getting a další páté místo obsadil
Karel Morong ve sloučené kategorii Hard kata muži a junioři.

MISTROVSTVÍ EVROPY V KARATE
WUKF 2022 ITÁLIE

Ve dnech 3.–6. listopadu 2022 se v italské Florencii pod záštitou
World union karate federation konalo 12. Mistrovství Evropy v karate.
Tohoto šampionátu se účastnilo 1852 závodníků z 21 zemí. V disciplí-
ně kata týmů mužů +34 let vybojoval český tým ve složení Martin
Hermann, David Šenkýř a Martin Sláma stříbrnou medaili. Náš
tým skončil za vítězným domácím týmem, když v semifinále porazil
družstvo francouzské reprezentace. V soutěži jednotlivců v disciplíně
kata muži (+ 50 let) jsem získal bodované 5. místo.

Krajském přebor v karate ve Strakonicích
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. V početné kategorii starších žákyň
v disciplíně kata zvítězila po skvěle zacvičené kata Nikola Morongo-
vá. V kategorii dorostenců kumite +59 kg vybojoval David Macho

v silné konkurenci stříbrnou 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 mládeže
Tomáš Hermann, když zvítězil v kategorii kumite muži +84 kg.

MISTROVSTVÍ EVROPY V KARATE
WUKF 2022 ITÁLIE

Ve dnech 3. - 6. listopadu 2022 se v italské Florencii pod záštitou
World union karate federation konalo 12. Mistrovství Evropy v karate.
Tohoto šampionátu se účastnilo 1852 závodníků z 21 zemí. S výpra-
vou státní české reprezentace WUKF odjeli také jihočeští karatisté. Na
toto mistrovství byli nominováni vedením české reprezentace WUKF
za výsledky na šampionátech v letošním a loňském roce. V disciplíně
kata týmů mužů +34 let vybojoval český tým ve složení Martin Her-
mann, David Šenkýř a Martin Sláma stříbrnou medaili. Náš tým
skončil za vítězným domácím týmem, když v semifinále porazil
družstvo francouzské reprezentace. V soutěži jednotlivců v disciplíně
kata muži (+ 50 let) jsem získal bodované 5. místo. Tímto jsme získali
nominaci na Mistrovství světa v letošním roce ve skotském Dundee.

World Cup, Bregenz, Rakousko 11.–13.11.2022
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.

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

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

V neděli 27. listopadu 2022 se na Krajský přebor mládeže v All-
kampf-Jitsu (dále jen AKJ) do Českých Budějovic přijeli nejmladší zá-
vodníci z pěti oddílů a škol AKJ. Postupový závod na MČR pořádal
oddíl TJ karate Nové Hrady a konal se v areálu Sportovního klubu poli-
cie v České Budějovice. Tento areál nabízí možnosti pro soutěže v úpo-
lových sportech. Naše barvy hájili Patrik Morong v kategorii 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 v kategorii mladší žáci
8.-7.kyu do 9. let vybojoval stříbrnou medaili. Karolína Houserová
v kategorii starší žákyně dokázala obsadit pěkné čtvrté místo.

Mistrovství České republiky v karate 2022
O víkendu 3.–4. prosince 2022 se špičky českého karate utkaly na

Mistrovství ČR v Prostějově. Moderní sportovní hala hostila 561 zá-
vodníků 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. Přes veškerou snahu nepostoupi-
la z prvního kola Nikola a přes veliký výkon nepostoupil ani David.
Soutěžil jsem v kategorii muži Master U60 nad 50 let v disciplíně kata
a získal jsem pro naše barvy stříbrnou medaili. Tomáš Hermann v ka-
tegorii kumite muži nad 84 kg po jednoznačných soubojích zvítězil a
získal již podvanácté titul Mistra ČR.

Nejúspěšnější závodníci oddílu za rok 2022 jsou: do 15 let Niko-
la Morongová a od 15 let Tomáš Hermann. Gratulujeme!

Veliké díky patří našim sponzorům panu Martinovi Houserovi,
Marcelovi Zahradníkovi a Markovi Petráškovi, kteří nám poskytli
materiální i finanční pomoc.

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu v podobě grantu.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim členům za vzornou re-

prezentaci na soutěžích, trenérům oddílu karate za jejich dobrovolnou
celoroční činnost, dále pak rodičům našich mladších závodníků za pod-
poru při organizování a dopravu na soutěže a soustředění, samozřejmě
také Tělovýchovné jednotě a Městu Nové Hrady za již tradiční podporu
našeho oddílu.

Ing. Martin Hermann, předseda oddílu karate

30 LET KARATE V NOVÝCH HRADECH
(pokračování ze str. 23)
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FOTBAL
Skončil famózní fotbal v Kataru. Mnohým se fotbal líbil. Dokonce

jeden z mých kamarádů přišel málem o oči, jak se díval, tak jako já, na
všechny zápasy.

Do ochozů přišlo přes milión diváků. A „planeta“ žila taktéž fotba-
lem. Některé zápasy sledovala miliarda fandů! Pro ostatní sporty ne-
myslitelné. Fotbal je úplně jinde.

Turnaj v Kataru hrálo 32 celků, a aby toho nebylo dost, příští MS se
uskuteční za 4 roky v USA, Mexiku a Kanadě! A celků bude dokonce
48!! Experti se dohadují, jak by dopadli „naši“ fotbalisté. Nic moc! Bu-
dou mít problém dostat se i mezi 48 národů! Takový je zájem o fotbal!

Důkazem je Německo a Itálie. Ti řešili fotbal na „vládě“ a co nejdří-
ve chtěli hrát fotbal! A hlavně pro fanoušky, kterých je stále víc a víc!
A o slovo se hlásí i další země, které milují fotbal.

A nyní fotbal na Hradech. Mám radost, že žáků je slušná dávka! Pod
vedením hradeckých trenérů dělají pokroky! Hlavně je to nesmírně
baví“

Jsem rád, že hradecký fotbal „vede“ sportovec Tomáš Dorotovič.
Fotbalu rozumí jako málokdo. Proto je předseda! Já ho mám rád, pro-
tože má smysl pro humor.

Miroslav Hruška

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

Otevření Chráněného bydlení Kaplice se blíží
V současné době probíhají poslední administrativní úkony spojené

s otevřením nové služby Chráněné bydlení Kaplice. Chráněné bydlení
je služba určená pro osoby se zdravotním postižením, které mohou a
chtějí žít s potřebnou mírou podpory samostatně. V Kaplici na náměstí
byla pro tyto účely městem Kaplice zrekonstruována budova bývalého
katastrálního úřadu. Provozovatelem služby je Domov pro seniory
Kaplice, příspěvková organizace Jihočeského kraje. Po splnění všech
podmínek registrace je zahájení poskytování nové služby plánováno na
1. dubna 2023.

Celková kapacita Chráněného bydlení Kaplice je 14 lůžek. Pro
osoby s tzv. vyšší mírou podpory vzniklo komunitní bydlení se čtyřmi
samostatnými pokoji, společnou kuchyní, koupelnou a obývacím po-
kojem. Osobám s nižší mírou podpory je určeno deset samostatných
bytových jednotek. Součástí každého bytu je vlastní koupelna a ku-
chyňský kout s lednicí a varnou deskou. Všechny byty jsou již plně vy-
bavené nejen nábytkem (lůžko, vestavěná skříň, komoda, stůl a židle,
trezor, předsíňová stěna), ale i TV držáky, datovými zásuvkami a proti-
požárním systémem.

O klienty budou pečovat asistenti 24 hodin denně. Snahou služby je
u každého klienta dosáhnout maximální soběstačnosti. Asistenti budou
zajišťovat jednak pomoc při každodenních činnostech (příprava stravy,
pomoc s hygienou, vedení domácnosti, doprovod k lékaři, apod.) a zá-
roveň podporu při začleňování do sociálního prostředí (zaměstnání,
vzdělávací instituce, terapeutické aktivity a jiné).

Žadatelé o bydlení mohou kontaktovat sociální pracovnice na uvede-
ných kontaktech: Mgr. Dana Pokorná, pokorna@domovkaplice.cz,
734 579 436 a Bc. Michaela Jarošová, jarosova@domovkaplice.cz,
606 755 081.  Prohlídka bytů je po domluvě možná.

Zájemci o zaměstnání na pozici asistentů mohou zasílat životopis na
podatelna@domovkaplice.cz, tel. č. 734 579 437.

Více informací najdete na našich nových, uživatelsky příjemnějších,
webových stránkách www.domovkaplice.cz.

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE!
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