
Září 2018 číslo 9, ročník XXIII Cena 5 Kč

Předvolební úvodník
Tradičně bývá předposlední či poslední číslo NZ před komunálními vol-

bami určeno k bilancování celých čtyř let. Většinou jde o připomenutí reali-
zovaných akcí, popsání úspěchů, ale i třeba naznačení dalšího směřování.

Letošní rok je ale trochu specifický tím, že vedle komunálních voleb
řešíme i další důležitá témata, která bez ohledu na volby zajímají či trá-
pí část občanů. Proto jsem se rozhodl pro zářijový zpravodaj udělat jen
velmi krátké zhodnocení a více se vedle osobního pohledu na uplynulé
4 resp. 12 let věnovat aktuálním otázkám jako je bytová otázka, stav no-
vohradské školy, provozování tělocvičny. Když k tomu přidám tradiční
témata, která „hýbou“ městem (bývalá rota, hotel Máj), o kterých jsem
již průběžně informoval a informuji, přijde mi, že právě o těchto problé-
mech je třeba více mluvit a psát, protože o nich občané ne vždy mají dos-
tatečné informace nebo tyto informace mohou být i zkreslené.

Zároveň jde zejména u bytů a školy i o témata, která nelze uchopit
pouhou zkratkou jednoduchých předvolebních hesel či slibů. Je také
nutno pracovat s jasnými fakty a nebát se jasně říci svůj postoj. Více
však v samostatných článcích… Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Ohlédnutí za uplynulým volebním obdobím může napomoci i zrcadlo
v zrekonstruovné obřadní síni novohradské radnice nebo předvolební
úvodník a další tématické články v NZ K.J.

Festival Jihočeské Nové Hrady letos začínal
v novohradském kostele K.J.

Malování v Koželužně si i v srpnu mohli užít
všichni přátelé výtvarného umění K.J.

Na třetí srpnové divadelní představení přijel na hradní nádvoří zahrát
skvělý Pavel Šmíd, bylo to o čase... K.J.

Tomáš Hermann byl
vlajkonošem české
výpravy na Akademic-
kém MS

pokračování na str. 11

Foto z hasičské soutěže v Hrdlořezích K.J.
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Koncert na Dobré Vodě byl opět plně vyprodán
Dva koncerty letošního Festivalu Jihočeské Nové Hrady se uskutečnily
v zámeckém divadle

Srpnová kulturní mozaika ve fotografiích

Statečný kovář Mikeš přišel za dětmi až ke
škole...

Malování ve Weitře bylo zaměřené hlavně na
architekturu a perspektivu

Tyto akvarelové obrázky patří jedné z účastnic
srpnových otevřených ateliérů a vznikly při
malování s  Ludmilou Mazancovou

Divadlo Pavla Šmída nabídlo Pohádku z budíku
na hradním nádvoří

Literárně-hudební setkání v zámeckém parku a koncert kapely Spolektiv se nesl v duchu Domova...

Básničky v zámeckém parku
pro děti i dospělé #$

Žabák Valentýn v zámeckém parku přinesl leg-
raci i ponaučení...
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Zápis ze 111. schůze městské rady

ze dne 11.07.2018

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
s hlasem poradním:
Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ
Omluveni:

Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta
Miroslav Šlenc, člen rady

Bylo projednáno:
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 110. jednání rady města.

� 1. VZ – zásahové hasičské obleky
Rada města schvaluje dodavatele veřejné za-
kázky na dodávku: Zásahové oděvy pro hasi-
če – I. část, společnost PROBO-NB s.r.o.
Nový Bor.
(Rada byla Investičním a majetkovým
odborem MěÚ Nové Hrady o veřejné za-
kázce na dodávku: Zásahové oděvy pro
hasiče – I. část. Nabídku zaslala společ-
nost PROBO-NB s.r.o., Nový Bor, za
částku 173.342,45 Kč bez DPH.)

� 2. Kontrola – sběrný dvůr
Rada města bere na vědomí informaci spo-
lečnosti ELEKTROWIN a.s. o provedené
kontrole sběrného místa.
(Rada obdržela od společnosti ELEKTROWIN
a.s., informaci o kontrole provedené na sběr-
ném místě. Kontrolou nebyly zjištěny žád-
né nedostatky.)

� 3. Info o změnách – MV
Rada města bere na vědomí informaci Mi-
nisterstva vnitra ČR o úkonovém financo-
vání přenesené působnosti v oblasti matrik.
(Rada obdržela od Ministerstva vnitra ČR
informaci o plánovaných směnách v oblasti
financování matričních úřadů s tím, že od
roku 2019 bude matriční agenda financová-
na dle jednotlivých prvozápisů.)

� 4. Smlouva o věcném břemeni
Rada města souhlasí se Smlouvou o zřízení
věcného břemene č.: ZP-014330049237/001
se společností E.ON Distribuce na akci:
ZTV Nové Hrady, Pod Zámeckým a postu-
puje návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti Hrdlička
spol. s r.o. Plzeň návrh smlouvy o zřízení
věcného břemene na akci: ZTV Nové Hra-
dy, Pod Zámeckým.)

� 5. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.

� 6. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající správ-
ní řízení.

� 7. Skatepark
Rada města bere na vědomí stížnost s tím, že
provede nezbytná šetření ke sjednání nápravy
a postoupí stížnost dalším orgánům k projed-
nání. (Rada obdržela od Pavla Vochozky,

Nové Hrady stížnost na nedodržování pro-
vozního řádu skateparku v Nových Hradech
a porušování zákona jeho návštěvníky.)

� 8. Žádost o koupi pozemku – Vrchotovi
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemku parc. č. 2 280 v k.ú. Byňov cca
o výměře 300 m2 s pověřuje tajemnici MěÚ
Nové Hrady zveřejněním záměru na úřední
desce města.
(Rada obdržela od manželů Vrchotových,
Byňov žádost o koupi části pozemku parc.
č. 2 280 v k.ú. Byňov, cca o výměře 300 m2.
Osadní výbor Byňov, Jakule, Štiptoň tuto
žádost projednal a nemá námitky k prodeji
části pozemku.)

� 9. Seznam – smlouva o vzájemné
spolupráci
Rada města schvaluje Smlouvu o vzájemné
spolupráci se společností Seznam.cz, a.s. a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela návrh smlouvy o vzájemné
spolupráci se společností Seznam.cz, a.s. na
reklamní kampaň festivalu Jihočeské Nové
Hrady.)

� 10. Starnet – smlouva o umístění
zařízení
Rada města schvaluje smlouvu o umístění
zařízení se společností Starnet.
(Rada města obdržela od společnosti Star-
net návrh smlouvy, která řeší možnost vede-
ní optického kabelu přes objekty v majetku
města Nové Hrady.)

� 11. ZUŠ – žádost o dotaci
Rada města bere na vědomí žádost Základní
umělecké školy F. Pišingera Trhové Sviny
o finanční příspěvek s tím, že žádost nemá
náležitosti podle zákona a dle pravidel do-
tačního programu města Nové Hrady.
(Rada obdržela od Základní umělecké školy
F. Pišingera Trhové Sviny žádost o finanční
příspěvek na 12. ročník Mezinárodních hu-
debních kurzů pro hráče na smyčcové ná-
stroje, který se koná od 04.08.-11.08.2018.)

� 12. Hlinov – problematický úsek
komunikace II/156
Rada města souhlasí se zasláním podnětu ve
věci řešení dopravní situace na Hlinově dle
návrhu.
(Starosta informoval radu o nutnosti řešení
dopravní situace na Hlinově, kde dochází
v posledním období k vážným dopravním
nehodám. Starosta města navrhl, aby rada
města iniciovala zahájení jednání o řešení
tohoto problematického úseku formou jeho
stavební úpravy (narovnání tzv. esíčka) či
změnou či doplněním dopravního značení
(naváděcí systém, informace o nebezpeč-
ném úseku, snížení rychlosti apod.). Rada
města souhlasila s podáním podnětu správci
komunikace (Správa a údržba silnic Jiho-
českého kraje), Policii ČR, dopravnímu
inspektorovi a též příslušnému úřadu sil-
ničního hospodářství (MěÚ Trhové Sviny).
Rada města je připravena pomoci při pří-
padném řešení problému, a to například

formou zapojení se do směny pozemků
nutných k narovnání komunikace.)

� 13. Demolice – dům čp. 171
Rada města souhlasí s provedením demoli-
ce domu čp. 171 v ulici 5. května Nové
Hrady a následnou úpravou jako parkovací
plochy.
Rada města souhlasí s poskytnutím náhrad-
ního ubytování pro pana Tomáše Bäumla
v Komenského ulici čp. 188.
(Starosta informoval radu o možnosti reali-
zovat demolici domu čp. 171 v ulici 5. květ-
na. Demolici by provedly Technické služby
města ve spolupráci s firmou PENA. Rada
souhlasila s provedením demolice a násled-
nou provizorní úpravou staveniště jako par-
kovací plochy. S ohledem na to, že tato
aktivita nebyla zařazena do rozpočtu TSM
pro rok 2018, bude nutno navýšit rozpočet
formou rozpočtové změny. V souvislosti
s demolicí objektu je též nutno vyřešit trvalé
poskytnutí náhradního bydlení pro pana
T. Bäumla, a to v objektu čp. 188 v Komen-
ského ulici.)

� 14. Komunitní centrum
– výběrové řízení
Rada města bere na vědomí informaci o zří-
zení pracovního místa v Komunitním cen-
tru v Nových Hradech a pověřuje tajemnici
MěÚ Nové Hrady vypsáním příslušného
výběrového řízení.
(Starosta informoval radu o zahájení
projektu týkajícího se zajištění aktivit a
vybavení Komunitního centra v Nových
Hradech. Město Nové Hrady získalo k této
aktivitě dotaci ve výši 100 % s tím, že v pro-
jektu je na 18 měsíců plně hrazena mzda
pracovníka komunitního centra, koordiná-
tora a též prostředky na vybavení komunit-
ního centra. V této souvislosti je tedy nutno
oficiálně zřídit pracovní pozici v rámci
MěÚ Nové Hrady a následně vypsat výbě-
rové řízení na její obsazení.)

� 15. Stanovení celkového počtu
zaměstnanců města
Rada města stanovuje celkový počet 17 za-
městnanců města, zařazených do Městské-
ho úřadu Nové Hrady.
(Rada byla starostou informována o nutnosti
navýšení počtu zaměstnancům Městského
úřadu Nové Hrady, z důvodu získání dotace
pro zaměstnance pro komunitní centrum.)

� 16. Organizační řád
Rada města schvaluje Organizační řád
Městského úřadu Nové Hrady s účinností
od 01.08.2018.
(Rada obdržela návrh Organizačního řádu
Městského úřadu Nové Hrady. Návrh řeší
nové pracovní místo od 01.09.2018.)

� 17. VZ – zadávací dokumentace
– Nové Hrady – Navrátilova ulice,
obnova vodovodu a kanalizace
– I. etapa a rozšíření parkoviště
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci k veřejné zakázce: Nové Hrady - Navráti-
lova ulice, obnova vodovodu a kanalizace -
I. etapa a rozšíření parkoviště.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4



4 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ září 2018

(Rada města obdržela od Investičního a ma-
jetkového odboru MěÚ Nové Hrady návrh
zadávací dokumentace k veřejné zakázce
malého rozsahu.)

� 18. VZ – komise pro otevírání obálek –
Nové Hrady – Navrátilova ulice, obnova
vodovodu a kanalizace
– I. etapa a rozšíření parkoviště

Rada města schvaluje komisi pro otevírání
obálek veřejné zakázky: Nové Hrady – Na-
vrátilova ulice, obnova vodovodu a kanali-
zace – I. etapa a rozšíření parkoviště, dle
návrhu.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh komi-
se pro otevírání obálek ve složení Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Lucie Staňková, Ma-
rie Mrkvičková.)

� 19. VZ – hodnotící komise
– Nové Hrady – Navrátilova ulice,
obnova vodovodu a kanalizace
– I. etapa a rozšíření parkoviště

Rada města schvaluje hodnotící komisi ve-
řejné zakázky: Nové Hrady – Navrátilova
ulice, obnova vodovodu a kanalizace – I. eta-
pa a rozšíření parkoviště, dle návrhu.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh
hodnotící komise ve složení: Mgr. Vladimír
Hokr, Miroslav Šlenc, Marie Mrkvičková,
náhradníci: Vlasta Kučerová, Ing. Ladisla-
va Bártová, Mgr. Lucie Staňková.)

� 20. VZ – dodavatelé zakázky
– Nové Hrady – Navrátilova ulice,
obnova vodovodu a kanalizace
– I. etapa a rozšíření parkoviště

Rada města schvaluje dodavatele k podání
nabídky na veřejnou zakázku: Nové Hrady -
Navrátilova ulice, obnova vodovodu a ka-
nalizace - I. etapa a rozšíření parkoviště.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh
dodavatelů k podání nabídky na veřejnou
zakázku: Milan Ertl, Kaplice, PENA s.r.o.,
Lomnice nad Lužnicí, JEZZ, Roudné.)

� 21. Dětská hřiště

Rada souhlasí s vybudováním dětského
hřiště v osadě Byňov a s doplněním herních
prvků v sídlišti ŽPSV.
(Starosta města informoval radu o podně-
tech občanů na vybudování či doplnění ně-
kterých dětských hřišť ve městě a osadách.
Po dohodě s osadním výborem pro Byňov,
Jakuli a Štiptoň bude vybudováno dětské
hřiště v osadě Byňov. Dále byl vznesen po-
žadavek na doplnění dětského hřiště v síd-
lišti ŽPSV. Rada souhlasila s vybudováním
dětského hřiště v osadě Byňov a s doplně-
ním herních prvků v sídlišti ŽPSV s tím, že
realizace by měla proběhnout v termínu sr-
pen – říjen 2018.)

Zápis ze 112. schůze městské rady

ze dne 25.07.2018

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Miroslav Šlenc, člen rady
s hlasem poradním:
Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ
Omluveni:

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 111. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědo-
mí kontrolu usnesení ze 111. jednání rady
města.

� 2. E.ON Distribuce, a.s. – prodej
pozemku
Rada města nesouhlasí s návrhem koupě po-
zemku parc. č. 829/10 v k.ú. Nové Hrady.
(Rada obdržela od E.ON Distribuce, a.s.
České Budějovice návrh kupní na pozemek
parc. č. 829/10 v k.ú. Nové Hrady za cenu
650 Kč/m2. Zrušením trafostanice, majitel
tento pozemek již nevyužívá, proto jej nabí-
zí městu.)

� 3. Lída Raková – seminář
Rada města souhlasí se zajištěním semináře
Lídy Rakové.
(Starosta informoval radu o možnosti rea-
lizace semináře paní Lídy Rakové, která
již spolupracovala s městem v rámci akce:
Obec přátelská seniorům.)

� 4. Česká školní inspekce
– ZŠ Nové Hrady
Rada města bere na vědomí Inspekční zprá-
vu Základní školy Nové Hrady.
Rada města žádá ředitele ZŠ Nové Hrady
o předložení zprávy o přijatých opatřeních
(včetně termínu plnění).
(Rada obdržela od České školní inspekce
Inspekční zprávu Základní školy Nové Hra-
dy. Starosta města informoval radu o své
účasti při projednání Inspekční správy s ve-
dením školy v průběhu inspekce. Česká
školní inspekce navrhla v rámci své in-
spekční správy určitá opatření pro zlepšení
vzdělávacího procesu. S ohledem na tato
doporučení rozhodla rada o projednání in-
spekční správy s ředitelem školy s tím, že
bude od pana ředitele požadovat informace
o přijatých opatřeních a termínu jejich reali-
zace. Společné projednání proběhne po čer-
pání dovolené v posledním týdnu v srpnu.
Inspekční správa bude též předložena k pro-
jednání Školské radě.)

� 5. Dotace – Jihočeský kraj
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnu-
tí dotace SDO/OEZI/2286/2018 s Jihoče-
ským krajem na akci: Novohradská hudební
trikolora 2018 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje ozná-
mení o poskytnutí dotace na akci: Novo-
hradská hudební trikolora 2018. Dotace je
ve výši 70.000 Kč.)

� 6. TSM – odměny
Rada města bere na vědomí informaci o vy-
placených odměnách zaměstnancům Tech-
nických služeb města Nových Hradů a
schvaluje odměnu ředitelce Technických
služeb města Nových Hradů, dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů oznámení
o výplatě pololetních odměn za rok 2018
zaměstnancům TSM. Rada též projednala
stanovení výše odměny pro ředitelku TSM
Nové Hrady.)

� 7. Rozpočtové opatření č. 8/2018
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 8/2018.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
Městského úřadu Nové Hrady návrh roz-
počtového opatření. Do rozpočtu jsou zahr-
nuty v příjmech i výdajích dotace, zejména
od Jihočeského kraje.

� 8. Správní rozhodnutí
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

� 9. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.

� 10. Pronájem pozemku – Bárta
Rada města schvaluje záměr pronájmu části
pozemku parc. č. 712/2 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů cca o výměře 1 125 m2, na dobu
určitou pěti let, za částku 2Kč/m2 a pověřu-
je tajemnici MěÚ Nové Hrady zveřejněním
na úřední desce města.
(Rada obdržela od Antonína Bárty, Nové
Hrady žádost o pronájem části pozemku
parc. č. 712/2 v k.ú. Údolí u Nových Hradů,
cca o výměře 1 125 m2. Žadatel vlastní kio-
sek, který sousedí s pozemkem, o který žádá
do pronájmu.)

� 11. Jakule chodník – informace
Rada města bere na vědomí informace o pro-
vedeném místním řízení a pověřuje starostu
zahájením jednání ve věci odkupu od České
republiky (s právem hospodařit pro Lesy ČR)
pozemku pro realizaci stavby chodníku.
(Starosta informoval o jednání se zástupci
Lesů ČR, ohledně zbudování chodníku na
Jakuli. Na společném jednání byla dojed-
nána trasa chodníku s tím, že město Nové
Hrady požádá Lesy ČR o zahájení jednání
o prodej pozemku pod chodníkem. Chod-
ník by řešil úsek mezi stávajícím chodní-
kem od vlakového nádraží kolem lesovny
k Jakulskému rybníku.)

� 12. Studánka – Údolí (Jetzkobrunn)
Rada města bere na vědomí informaci o re-
konstrukci studánky v Údolí.
(Starosta města informoval radu přípravě
podkladů o opravě studánky u bývalé kap-
le v Jetzkobrunnu (část Údolí). V rámci
opravy by došlo k výměně stříšky nad
studánkou, doplněním dřevěných prvků nad
pramenem a k úpravě přístupu ke studánce.
Rozsah prací byl konzultován s osadním
výborem a se zástupci ČSOP Nové Hrady.
Část nákladů bude hrazena z dotace pos-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

pokračování na str. 5
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kytnuté prostřednictvím ČSOP společností
TOMA.)

� 13. Veřejná zakázka
– Víceúčelový objekt Byňov
Rada města schvaluje dodavatele veřejné
zakázky: Víceúčelový objekt Byňov č.p.
110, Kanalizace a jímka na vyvážení, firmu
Milan Ertl, Kaplice a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady výsledek
hodnocení nabídek veřejné zakázky: Víceú-
čelový objekt Byňov čp. 110, Kanalizace a
jímka na vyvážení. Nabídku zaslali dva do-
davatelé, nejnižší nabídku podal Milan Ertl,
Kaplice ve výši 369.974 Kč bez DPH.)

� 14. Výběrová řízení na zaměstnance
městského úřadu
Rada města bere na vědomí informaci o vý-
běrových řízeních na zaměstnance městské-
ho úřadu Nové Hrady.

� 15. LSPP
Rada města souhlasí s vyúčtováním lé-
kařské pohotovostní služby v Trhových
Svinech za I. pololetí roku 2018, ve výši
55.243 Kč.
(Rada obdržela od Města Trhové Sviny vy-
účtování lékařské pohotovostní služby v Tr-
hových Svinech za I. pololetí roku 2018.
Podíl města Nové Hrady činí 55.243 Kč.)

� 16. Hotel – zveřejnění prodloužení
záměru pronájmu do 31.03.2019
Rada města schvaluje záměr pronájmu po-
zemku parc. č. st. 470, jehož součástí je
stavba čp. 295, část objektu – ubytovací
a restaurační zařízení, na dobu určitou do
31.03.2019 a pověřuje tajemnici MěÚ Nové
Hrady zveřejněním na úřední desce města.
(Rada konstatovala, že vzhledem k odložení
další části rekonstrukce hotelu Máj, může
být využíván do 31.03.2019. Pro další zajiš-
tění provozu je nutno opakovaně zveřejnit
záměr pronájmu pro období do konce břez-
na 2019. S ohledem na prodloužení provozu
a tedy i možnost dalšího využívání sálu pro
různé akce připraví Kulturní a informační
centrum návrh kulturních a společenských
akcí v sále.)

� 17. Stanovení cen za prezentaci při
komunálních volbách
Rada města schvaluje jednorázový popla-
tek za umožnění výlepu pro volební strany
výši 100 Kč.

Rada města schvaluje jednorázový poplatek
za prezentaci volební strany v Novohrad-
ském zpravodaji ve výši 100 Kč.
(Rada projednala možnosti prezentace vo-
lebních stran při podzimních komunálních
volbách.)

Zápis ze 113. schůze městské rady

ze dne 01.08.2018

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Miroslav Šlenc, člen rady
s hlasem poradním:
Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ
Omluveni:

Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 112. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědo-
mí kontrolu usnesení ze 112. jednání rady
města.

� 2. Zadávací řízení – "Nové Hrady,
Navrátilova ulice, obnova vodovodu
a kanalizace – I. etapa a rozšíření
parkoviště"
Rada města schvaluje dodavatele Milana
Ertla, Kaplice veřejné zakázky: Nové Hra-
dy, Navrátilova ulice, obnova vodovodu a
kanalizace – I. etapa a rozšíření parkoviště
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice odborný posudek a
zápis z jednání finanční komise, k zadávací-
mu řízení na stavební práce: Nové Hrady -
Navrátilova ulice, obnova vodovodu a ka-
nalizace – I. etapa a rozšíření parkoviště.
Nejlepší nabídku podala firma Milan Ertl,
Kaplice.)

� 3. TSM – uvolněné byty
Rada města schvaluje záměr pronájmu ne-
movité věci – bytu Hradební ulice čp. 26 a
Komenského čp. 181, dle návrhu.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů oznámení o uvolnění
bytů v Nových Hradech.)

� 4. FOKUS – zařazení soc. služby
Rada města souhlasí se zařazením společ-
nosti FOKUS České Budějovice do základ-
ní sítě sociálních služeb Jihočeského kraje.
(Rada obdržela od společnosti FOKUS
České Budějovice žádost o vyjádření k za-
řazení sociální služby do základní sítě so-
ciálních služeb Jihočeského kraje.)

� 5. PREVENT 99 z.ú.
– zařazení soc. služby

Rada města souhlasí se zařazením společ-
nosti PREVENT 99 z.ú. Strakonice do zá-
kladní sítě sociálních služeb Jihočeského
kraje.
(Rada obdržela od společnosti PREVENT
99 z.ú. Strakonice žádost o vyjádření k zařa-
zení sociální služby do základní sítě sociál-
ních služeb Jihočeského kraje.)

� 6. Správní rozhodnutí

Rada města bere na vědomí probíhající správ-
ní řízení.

� 7. Stavební řízení

Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.

� 8. Cenová nabídka – zásahový oděv pro
hasiče II. část

Rada města schvaluje dodavatele JVPO
spol. s r.o. České Budějovice veřejné
zakázky: Zásahové oděvy pro hasiče –
II. část.
(Rada obdržela od investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady informaci
o veřejné zakázce na dodávku: Zásahové
oděvy pro hasiče – II. část (dodávka 10 ks
zásahových přileb s příslušenstvím). Nejvý-
hodnější nabídku podala firma JVPO spol.
s r.o. s cenou 110 100 bez DPH.)

� 9. Cenová nabídka – zásahový oděv pro
hasiče III. část

Rada města schvaluje dodavatele JVPO
spol. s r.o. České Budějovice veřejné zakáz-
ky: Zásahové oděvy pro hasiče – III. část.
(Rada obdržela od investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady informaci
o veřejné zakázce na dodávku: Zásahové
oděvy pro hasiče – III. část. dodávka 10 párů
zásahových rukavic). Nejvýhodnější nabíd-
ku podala firma PROBO-NB s.r.o. s cenou
17 223,60 Kč bez DPH.)

� 10. Pronájem pozemku
k.ú. Údolí u Nových Hradů

Rada schvaluje pronájem části pozemku
parc. č. 429/1 v k.ú. Údolí u Nových Hradů
cca o výměře 240 m2, za částku 2 Kč/m2/rok,
na dobu určitou pěti let, manželům Veroni-
ce a Radku Novotných, České Budějovice a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Po zveřejněné záměru pronájmu rada
opětovně projednala žádost manželů No-
votných o pronájem části pozemku parc.
č. 429/1 v k.ú. Údolí u Nových Hradů.)

� 11. Pronájem čp. 13

Rada města schvaluje záměr pronájmu ne-
bytových prostor nám. Republiky čp. 13,
Nové Hrady, na dobu určitou a pověřuje ta-
jemnici MěÚ Nové Hrady zveřejněním na
úřední desce města.
(Rada byla informována o pronájmu neby-
tových prostor nám. Republiky čp. 13,
Nové Hrady, smlouva je na dobu určitou na
5 let.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 4

Upozorňujeme žadatele o dotaci
dle Programu pro poskytování dotací

zájmovým organizacím
z rozpočtu města Nové Hrady,

že termín pro podání žádosti na rok 2019 je stanoven

do 31. října 2018
Podrobné informace jsou zveřejněny na internetových stránkách města
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Nové Hrady

vyhlašuje výběrové řízení na místo

úředníka/úřednice
– ekonom

Městského úřadu Nové Hrady

9. platová třída, doba neurčitá

místo výkonu práce: Nové Hrady

předpokládaný nástup: dle dohody

Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s § 7 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednicích územních samosprávných celků a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Charakteristika pozice:

zajištění finanční a ekonomické agendy města

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

dosažené vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání
s maturitní zkouškou  ekonomického směru – výhodou

znalosti oboru: finanční a ekonomické znalosti v oblasti územních
samosprávných celků, zkouška ZOZ při finančním hospodaření
územních samosprávných celků a jeho přezkumu výhodou,

další znalosti, dovednosti a předpoklady: dovednost pracovat na
PC-MS Office, Windows, Excel, Internet, řidičský průkaz skupiny „B“

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:

státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR, věk
minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovlá-
dání jednacího jazyka

Náležitosti přihlášky:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, mís-
to trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povo-
lení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis

Přílohy přihlášky:

strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší
než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních pří-
slušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný do-
movským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokla-
du o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas se zpracováním osob-
ních údajů.

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašle-
te nejpozději do 12.09.2018 na adresu: Městský úřad Nové Hrady,
podatelna,  nám. Republiky čp. 46, 373 33 Nové Hrady.
Podrobnější informace o pracovní pozici podá: Mgr. Jana Káplová,
tajemnice MěÚ, telefon: 386 101 012, e-mail: tajemnik@novehrady.cz

Ústní pohovory proběhnou dne 17.09.2018, konkrétní čas pohovoru
bude uchazeči sdělen telefonicky nebo e-mailem.

Písemně nevyžádané přílohy přihlášky budou po 30 dnech od skon-
čení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv
v jeho průběhu.

Informace o probíhajících
stavebních akcích

Jak jsme již informovali v předchozích NZ, čeká nás během pod-
zimních měsíců několik stavebních akcí. Protože některé mohou mít
dopad na dostupnost jednotlivých míst či částečně omezovat provoz
nebo parkování v dané lokalitě, rádi bychom informovali o plánovaném
harmonogramu prací.

¢ Akce: připojení vrtu Veveří
Plánovaný termín realizace: 27.8.–7.9.2018

Prováděcí firma: Milan ERTL, Kaplice

Omezení provozu: není plánováno

¢ Akce: rekonstrukce místní komunikace Veverská
(od „Klondajku“ k mostu u Zevlova mlýna)
Plánovaný termín realizace: 10.9.–5.10.2018*)

Prováděcí firma: Milan ERTL, Kaplice

Omezení provozu: pro složky HZS bude komunikace vždy prů-
jezdná, v první fázi stavebních prací lze očekávat omezení při pře-
kopech pro propusty (po skončení prací bude vždy zajištěn průjezd)
– při omezení provozu využijte pro cestu do Veveří cestu od celnice
po signálce přes Mordovku k Veverskému rybníku), asfaltování je
plánováno na týden od 1.–5.10.2018.
*) již pravděpodobně v týdnu 3.9.–10.9. proběhne kácení a odvoz stromů

z lesa vedle komunikace, zajišťují TSM Nové Hrady ve spolupráci s pa-
nem J. Šnokhausem (částečně omezení provozu při kácení stromů možné)

¢ Akce: Navrátilova ulice – I. etapa
– rekonstrukce vodovodu, kanalizace,
chodníku + rozšíření parkovacích ploch
Plánovaný termín realizace: 1.10.–31.12.2018

Prováděcí firma: Milan ERTL, Kaplice

Omezení provozu: v době realizace bude omezeno parkování před
domem čp. 246

¢ Akce: Víceúčelový objekt Byňov čp. 110,
kanalizace a jímka na vyvážení
Plánovaný termín realizace: říjen–listopad 2018

Prováděcí firma: Milan ERTL, Kaplice

Omezení provozu: není plánováno

¢ Akce:  oprava chodníku v Hradební ulici
– garáže – truhlárna
Plánovaný termín realizace: září–říjen 2018

Prováděcí firma: bude upřesněno – probíhá výběrové řízení

Omezení provozu: krátkodobé uzavření chodníku

¢ Akce: oprava problematických míst
místních komunikací
Plánovaný termín realizace: konec září 2018

Prováděcí firma: TSM ve spolupráci s firmou Milan ERTL, Kaplice

Omezení provozu: v rámci této akce dojde k opravě vodovodních
šoupat a asfaltu ve Vitorazské ulici (u křižovatky s ulicí Polní) –
místo bude průjezdné. Druhým místem, kde dojde k doasfaltování
původních výkopů, bude v ulici 5. května, před domem manž. To-
máškových.

Mimo tyto akce bude v měsíci září probíhat rekonstrukce přístupo-
vých chodníčků k objektu bývalých jeslí. Tyto práce probíhají jako sou-
část celkové rekonstrukce objektu. Práce realizuje firma ARCHATT
PAMÁTKY S.R.O. Během prací dojde ke krátkodobému omezení pří-
stupu ke keramické dílně.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit přímo na realizační
firmu, na pracovnice MěÚ Nové Hrady, Majetkové a investiční odděle-
ní (paní M. Mrkvičková 386 10 10 53).

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
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Byty ve městě
Když v průběhu léta došlo ke zboření domu

v ulici 5. května, který byl napaden dřevomor-
kou a nebyla šance jej jinak rozumně využít
(a nikdo ani neprojevil zájem o jeho koupi),
dal jsem se při kontrole zbořeniště do hovoru
s několika místními občany, kteří litovali, že
z domu nešlo „udělat třeba pár bytů pro mladé“.
Začali jsme si na toto téma společně povídat a při
sdělování názorů jsem viděl, že představy o sta-
vu bytového fondu města (celkem 135 bytů,
včetně Domu s pečovatelskou službou /dále jen
DPS/) a také o poptávce po městských bytech
jsou významně jiné, než je realita, kterou zaží-
váme při jednáních sociální komise či rady
města ohledně přidělování bytů.

Obecně lze říci, že si mnoho lidí myslí, že
je velký nedostatek obecních bytů, a to zejmé-
na pro mladé lidi a mladé rodiny. Když bych
se však podíval do čísel ohledně podaných žá-
dostí, tak je skutečnost diametrálně odlišná.
Přestože počet bytů přidělovaných v jednotli-
vých letech (mimo DPS) se pohybuje mezi
4–10, musím konstatovat, že mezi žadateli
nyní není žádná mladá rodina, mladý pár či jiní
zájemci, kteří by dlouhodobě neúspěšně žádali
a nebyli úspěšní. V posledních letech naopak
mnoho mladých párů získalo městský byt a
mělo tak ideální startovací pozici, neboť nájmy
v městských bytech jsou relativně nízké.

V poslední době se nám naopak stávalo, že
o některé byty (byť se jednalo i třeba o byty po
kompletní rekonstrukci) nebyl ze strany míst-
ních občanů velký zájem. Proto jsme vedle
mladých rodin mohli podpořit i další věkové
kategorie, které třeba někdy mají také složi-
tou situaci, kdy náhle potřebují byt. Jedná se
o např. osoby s dětmi i bez dětí po rozvodu či
věkem již „zkušenější“ občany (seniory), kteří
však ještě nechtějí bydlet v domě s pečovatel-
skou službou, protože se cítí plně samostatní.
Tito lidé třeba mají zájem uvolnit svůj vlastní
větší byt svým dětem a hledají menší byt, kde
by mohli hezky fungovat v blízkosti své rodiny.

Po zkušenosti z jednání sociální komise
musím konstatovat, že za jednu z nejsložitěj-
ších kategorií beru třeba muže středního věku
po rozvodu. Většinou potřebují nejen malou
garsonku pro sebe, ale spíše alespoň dvoupo-
kojový byt, protože bez něj mají zase mnohdy
problém se „sociálkou“, protože nemohou
prokázat, že jejich dítě či děti budou mít při
pobytu u tohoto rodiče dostatečné zázemí.
Vždy mám tedy dobrý pocit i z toho, když do-
kážeme bytem pomoci i rozvedeným rodinám,
ať už matkám s dítětem či jejich tatínkům.

Tradičně velký boj se, lidově řečeno, strh-
ne, když se v nabídce objeví byt 3+1 nebo ně-
jaký větší byt 2+1. V tomto případě je často
žadatelů hodně a vybírat není vždy jednodu-
ché. S ohledem na to, že zrovna na konci srpna
nás takové rozhodování čeká (a během podzi-
mu by měl být ještě jeden podobně velký byt
řešen), čekám opět velký počet žádostí a ne-
lehké rozhodování. A protože se v principu na
Hradech všichni známe, bude to zase ideální
téma pro místní institut „jedna paní povídala“
(ale všichni víme, že to není jenom o že-

nách…) a všichni se zase dozvíme, že ten či ta
dostal či dostala byt, protože jsou kamarádi
toho či té…

V souvislosti s přidělováním bytů je též dů-
ležité zmínit, že mnoho bytů po jejich uvolnění
dřívějším nájemníkem musí projít částečnou či
celkovou úpravou. Ale nejsou to jen podobné
celkové rekonstrukce. V průběhu posledních
čtyř let bylo do městských bytů prostřednictvím
Technických služeb investováno 6,5 miliónu
korun!!!

Protože město Nové Hrady chce podporovat
své občany v tom, aby zde zůstávali, nešponu-
jeme ceny nájemného v městských bytech pří-
liš nahoru. Jen pro srovnání mohu uvést cenu
nájemného v Domě s pečovatelskou službou
v Borovanech (50 Kč/m2) a v N. Hradech
(25 Kč/m2). V klasických menších sociálních
bytech je to podobné, i zde držíme velmi příz-
nivé ceny pro naše občany.

Na druhou stranu je třeba ale říci, že někdy
při řešení tzv. sociálního bydlení byt získávají
i osoby, které si velmi diplomaticky řečeno ne-
váží naší pomoci a často byty výrazně poničí.
Nejen sociální komise, ale především rada
města je pak v pozici, kdy se na jednu stranu
snaží pomoci i sociálně slabším tak, jak to po
nás požaduje i stát a jeho úřady, na druhou
stranu vidí, kolik prostředků může přijít vni-
več, když někteří nájemci o byt špatně pečují
či jej přímo ničí… A že zejména v případech
rodin s dětmi je pak těžké nějak zakročit,
protože bychom „na ulici“ vyhnali i třeba malé
děti, je též jasné…

Proto jsme před nedávnem jako určitou po-
jistku zavedli dvě opatření. První spočívá
v pravidelném prodlužování smluv po určitém
období (1 rok), abychom měli větší páku na
neplatiče a problematické osoby (např. rušící
noční klid či nedostatečně pečující o byt). Dru-
hé zase neumožňuje získat městský byt žada-
telům, kteří vůči městu nemají vypořádány své
závazky (např. nemají zaplaceno za svoz ko-
munálního odpadu či mají jiné „dluhy“). Mož-
ná je to někdy pro někoho tvrdé, ale na druhou
stranu přece nemohou ostatní občané doplácet
na ty, kteří sami neplatí…

Zejména z informací v úvodu článku by se
mohlo zdát, že jsme spokojeni s počtem měst-
ských bytů a že se nesnažíme jejich počet na-
vyšovat. Opak je pravdou. Některé dřívější
vize o tom, že budeme rychleji budovat nové
byty, však musely být trochu odsunuty, proto-
že jsme museli velmi významně investovat do
stávajícího bytového fondu, který byl v pore-
volučním období silně zanedbáván (výši ná-
kladů na poslední čtyři roky jsem již uvedl
výše v textu). Vedle těchto postupných rekon-
strukcí stávajících bytů jsme však v poslední
době připravili či právě projektujeme rekon-
strukci několika novohradských domů, které
by měly být upraveny k bydlení. Jedná se
zejména o dům čp. 191 (bývalé zdravotní
středisko vedle hasičárny), kde je napláno-
váno 12 menších sociálních a startovacích
bytů, dále o dům čp. 188 (na druhé straně ha-
sičárny - povedlo se nám jej koupit v dražbě
za velmi výhodných podmínek), kde by měly
být 3–4 bytové jednotky, a také horní patro
Českého domu, kde by stávající ubytovací ka-

pacitu mohlo nahradit 5 bytů (dle informace a
nacenění rozpočtářů by tato rekonstrukce stála
cca. 4,5 milióny korun s tím, že v ceně je též za-
počteno nutné statické zpevnění horního patra).
Pokud k tomu připočteme i rozpracovaný pro-
jekt k rekonstrukci 3 bytů v čp. 14 (apatyka), je
jasné, že město má zájem svůj bytový fond po-
silovat.

Na druhou stranu je však třeba vidět i strán-
ku finanční a stránku dotační podpory. Rekon-
strukcí starších objektů se dnes k novému bytu
dostáváme za cca. 1–2 milióny korun, což jsou
velké peníze. Podpora ze strany státu je v této
oblasti ne příliš výhodná. V některých přípa-
dech lze uvažovat s částkou 650 – 750 000 Kč
na byt, jindy je sice podpora vyšší, ale zase ji
omezuje cílová skupina osob, které tyto byty
mohou následně obývat. A protože stát dlou-
ho směřoval tuto podporu např. na skupiny
bezdomovců, osoby v azylových domech,
národnostní menšiny se složitým začleněním
či osoby po návratu z výkonu trestu, bylo lo-
gické, že o tuto podporu nebyl ze strany obcí
(samozřejmě včetně našeho města!) zájem,
protože si takto většinově problémové skupi-
ny osob prostě do svých obcí nepřejí a raději
pomaleji a za vlastní peníze řeší svojí bytovou
politiku pro tzv. slušné občany.

V souvislosti s domem čp. 191 jsme i my
zvažovali, zda jít do dotační podpory pro
sociální bydlení. Protože se však podmínky
postupně upravují a je šance, že budeme
v budoucnu moci tyto byty použít i pro „ne-
problémové“ nájemníky, rozhodli jsme se,
že žádost podáme. Pokud by však stát pod-
mínky udělal nepřijatelnými, dotaci nepři-
jmeme a raději bychom vše řešili z vlastních
prostředků…

Jak jsem již naznačil v úvodu, i já jsem byl
překvapen, jak je vnímán problém s obecními
byty mezi občany. Na základě zkušenosti
z posledních let však musím konstatovat, že
v současné době máme pro naše seniory dosta-
tek volných bytů v DPS a že významně větší
zájem zejména ze strany mladší generace je
o stavební pozemky než o městské startovací
byty. Dostupnost hypoték ke koupi vlastních
bytů tomu samozřejmě také pomohla, nicmé-
ně s ohledem na hrozící se zhoršení realitního
trhu a složitější podmínky k získání úvěrů,
může do budoucna opět narůst i poptávka po
městských bytech. Jsem proto rád, že jsme
končící volební období naplnili i přípravou
projektových dokumentací k rekonstrukcím
našich objektů pro byty a že po „vyprodání“
nových stavebních pozemků v rámci I. etapy
v lokalitě Jižní Město již nyní pracujeme na
přípravě dalších stavebních pozemků ve měs-
tě i v osadách, kde v budoucnu mohou vyrůst
nové rodinné domy.

Věřím též, že i v budoucnu bude naše měs-
to minimálně stejně úspěšné v dotačním zajiš-
tění rekonstrukcí bytových domů či přípravy
zasíťování nových pozemků, protože i díky
tomu pak můžeme bez vlastního zadlužování
nabídnout tyto byty či parcely našim lidem za
výrazně příznivějších podmínek, než by tomu
bylo v případě, že bychom vše hradili pouze
z našeho rozpočtu.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
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Tělocvična
V průběhu prázdnin mne oslovilo několik

místních sportovců s dotazem, zda je pravda,
že město má zájem odebrat Tělovýchovné jed-
notě N. Hrady (dále TJ NH) tělocvičnu. Prý se
to řešilo i na nějaké schůzi výboru TJ a nikdo
neví, zda je to opravdu pravda, případně, proč
by to město dělalo…

Odpověď je v principu jednoduchá, byť je
nutno ji trochu více vysvětlit…

Tělocvična, která vznikla přestavbou z býva-
lé kotelny, je po celou dobu od rekonstrukce ma-
jetkem města Nové Hrady. Protože však jedna
část rekonstrukce byla financována z dotace
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
musela být dodržena podmínka, že tělocvična
bude v dlouhodobém pronájmu Tělovýchov-
né jednoty NH, která byla pro tuto část žada-
telem a příjemcem dotace. Z tohoto důvodu
byla uzavřena dlouholetá smlouva, která byla
nastavena tak, že de facto získaná dotace bude
rozpočítána do jakéhosi nájemného a TJ NH
bude celý objekt spravovat…

Provoz tělocvičny tak převzala TJ NH s tím,
že na provoz přispívalo z velké části město.
V průběhu let se z TJ NH čím dál častěji ozý-
valy hlasy, které říkaly, že náklady na provoz
neustále stoupají a že provoz musí být ze stra-
ny TJ NH doplácen na úkor financí určených
pro zajištění činnosti. Proto před několika lety
proběhla jednání, při kterých jsme se domluvi-
li na způsobu ozdravení financí TJ NH a také
na tom, že dospělí budou vedle klasického
členského příspěvku platit ještě symbolický
poplatek za využívání haly. Již tehdy jsme též
otevřeli debatu o tom, že by správu haly moh-
ly zajišťovat Technické služby města (tehdy
zejména jako důsledek kritiky části sportov-
ců, kteří si stěžovali na „nedostatečný úklid“
v tělocvičně).

Tento nový systém se ukázal jako života-
schopný a i díky dalším opatřením (pronájem

„garáže“, ukončení činnosti ubytovny, snaha
o získávání prostředků z MŠMT na činnost
mládeže ad.) došlo ke zlepšení finančního zdra-
ví TJ NH. Bohužel však přílišná aktivita nena-
stala směrem k samotné tělocvičně – finance
byly zajišťovány pro pokrytí revizí a energií, ne
však k větší péči o budovu jako takovou.

V loňském roce spadla v jedné ze šaten část
stropu (podhled), do kterého evidentně dlou-
hodobě zatékalo. Když ani po několika měsí-
cích nebyl v tělocvičně patrný žádný náznak
snahy strop opravit (a není i do dnešního dne),
oslovil jsem předsedu TJ NH Ivana Dorotovi-
če, se kterým jsme se o celé situaci bavili.
Když mi potvrdil, že opravu neplánují, proto-
že nemají finance, sdělil jsem tuto skutečnost
radě města a navrhl, abychom se jako vlastník
celého objektu začali o tělocvičnu více starat
my – ať již formou většího dohledu, snahy
o získání dotačních prostředků (což směrem
k tělocvičně mohla samozřejmě i TJ NH, nic-
méně se o nic ani nepokoušela) či převzetí
správy tělocvičny pod Technické služby měs-
ta N. Hradů.

Zároveň jsem začal připravovat dotační žá-
dost k Jihočeskému kraji, ze které bychom
mohli řešit nejakutnější problémy tělocvičny.
Vznikl tak projekt, který řeší rekonstrukci tří
šaten se sociálním zařízením (včetně té se
spadlým stropem), dále zateplení světlíku v tě-
locvičně (v létě díky němu dochází k skleníko-
vému efektu, v zimě zase k únikům tepla /což
jsme si potvrdli i díky termokameře, která nám
ukázala i další problematická místa, přes která
dochází zejména v zimních měsících k úni-
kům tepla a sportovci mají často pocit zimy při
cvičení/). Po dohodě s vedením posilovny
jsme též do projektu zahrnuli výměnu ventilá-
toru a celkovou výmalbu chodeb (v objektu se
dle mých informací nemalovalo ani jednou za
celou dobu provozu!). Tato projektová žádost
byla částečně Jihočeským krajem podpořena a
podařilo se získat 360 000 Kč. Pokud k této
částce připočteme náš povinný podíl, bude
možno realizovat opravu všech šaten a dopl-

nění ventilátoru pro posilovnu. V šatnách by
mělo dojít i k vyřešení dlouholetého problému
s odtokem vody v umývárně, který před téměř
dvaceti lety opomenul projektant. Problém se
světlíkem tak budeme řešit následně s tím, že se
zde ukazuje možnost získání dotačních pros-
tředků z programu, který řeší zateplení veřej-
ných budov a úspory jejich energií.

Již během podzimu 2017 jsem nejen v radě,
ale i na jednání zastupitelstva sdělil, že nebu-
du hlasovat pro další navyšování financí pro
TJ NH na tělocvičnu, dokud nedojde k nějaké
systémové změně. Po schválení rozpočtu na
rok 2018 jsem o celé záležitosti opakovaně
mluvil s I. Dorotovičem. Byl jsem velmi rád,
že jsme se shodli na tom, že je situaci třeba ře-
šit a že se jedná o problém, který ani jeden
z nás nevnímá jako nějaký politický boj s vý-
hledem k volbám. Já osobně jsem též deklaro-
val, že mým zájmem není odebírat TJ NH
řízení obsazenosti tělocvičny. I s ohledem na
již zaběhlý systém obsazování hodin, který pri-
márně vychází z potřeb oddílů TJ NH, si mys-
lím, že by i nadále měla hala sloužit především
domácím mladým i starším sportovcům. Záro-
veň však potřebuje mnohem větší péči a finan-
ce, což TJ NH není schopna zajistit.

Pokud by správcování objektu převzaly
Technické služby města NH, ulevilo by to TJ
NH, která by nemusela řešit aktivitu, ke které
nemá dostatečné personální i finanční mož-
nosti. Technické služby by též mohly kontro-
lovat počty cvičících sportovců (a tím i výběr
peněz) a třeba i více dohlížet na úspornější pří-
stup k provozu tělocvičny (svícení v objektu
apod.) Snahu o získávání finančních prostřed-
ků by kompletně řešilo město NH a TJ NH by i
za pomoci dotačního programu města mohla
lépe plánovat financování přímých sportovních
aktivit. Myslím si, že i sportovci by ve výsled-
ku za stejných finančních podmínek dostali
mnohem lepší sportovní zázemí, včetně třeba i
postupného doplňování posilovny či obměny
již letitých strojů.

Již na jaře jsme se domluvili, že k této věci
otevřeme diskusi, která by doladila celý sys-
tém fungování. Já osobně si myslím, že změ-
nit stačí pouze to, kdo spravuje objekt jako
takový. Větší aktivitu bude z pozice jasného
vlastníka vyvíjet i město. Zajištění financí
k rekonstrukci šaten ukázalo, že jsme již
úspěšně začali.

Pro sportovce by se nemělo změnit nic,
pouze to, že po realizaci nutných oprav a pří-
padných dalších rekonstrukcích (zateplení) by
se jejich sportování odehrávalo v mnohem
lepších podmínkách.

Věřím, že při jednáních s výborem TJ NH
nám své názory sdělí i další představitelé jed-
notlivých sportovních oddílů, případně též
zástupci základní školy. Pokud dojdeme k do-
hodě, může změna nastat již od příštího roku.
I kdyby však ke změně došlo později, je jasné,
že vedení města bude i nadále pokračovat ve
snaze o zlepšení stavu tělocvičny a díky pro-
jektu k snížení energetické náročnosti se sna-
žit snižovat provozní náklady.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Podzimní a zimní akce v hotelu Máj
Jak jsme již informovali nejen v NZ, došlo k posunu realizace rekonstrukce a zateplení

hotelu Máj na období duben–listopad 2019. Tento posun znamená, že je však hotel volný
k dalšímu smysluplnému využití pro naše občany i turisty. Proto jsme nejen vyhlásili výběro-
vé řízení na pronájem restaurační a ubytovací části, kde věřím, že budeme pokračovat ve stej-
ném složení a kvalitě i nadále, ale též řešili, jaké akce přivést do sálu.

Přestože mnoho umělců a kapel již mělo podzimní i zimní měsíce bez volných termínů,
podařilo se nám předjednat první koncert na konec září, kdy 29.9. zavítá do našeho města
známá rocková kapela z Valašského Meziříčí a jeden ze symbolů nejen devadesátých let
Mňága a Žďorp. Na vystoupení této kapely pak ještě stejný večer naváže kapela z Novo-
hradských hor a „legenda českého undergroundu“ The Rozladěn.

Další večer v hotelu je pak naplánován na pátek 26.10., kdy bychom pozváním mladých
interpretů a revivalů chtěli nabídnout koncerto-zábavu, na které zavzpomínáme na dobu
Československa.

V listopadu pak v hotelu proběhne i tradiční setkání nejen pro seniory, kde určitě zazní ne-
jen dechovka. Na začátku prosince se pak můžete těšit na čertovskou diskotéku.

Věřím, že před zahájením stavebních prací si ještě všichni užijeme dobré muziky a úspěš-
ně nakročíme do zimní plesové a masopustní sezóny.

Zároveň budeme rádi, když nám dáte své tipy na kapely či interprety, které byste v hotelu
či jinde ve městě rádi viděli a slyšeli v budoucnu. Je jasné, že ty nejdražší hvězdy si asi dovo-
lit nemůžeme, ale jistě je mnoho variant, které by mohly přinést kvalitní hudební či taneční
zážitek za rozumnou cenu. Mgr. Vladimír Hokr
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Začíná nový školní rok
aneb jaká je vlastně novohradská škola?

V souvislosti se zahájením nového školní-
ho roku jsem ohledně kvality naší novohrad-
ské školy vedl v poslední době se svými
kamarády a občany mnoho debat. Mnoho ro-
dičů se mě ptalo, zda můj syn bude chodit do
školy v Nových Hradech, zda jsem spokojený
s kvalitou naší školy a co já či vedení města
dělá pro větší kvalitu vzdělávání dětí v naší
škole.

Pokud bych začal od konce, musím do
otázky vložit slůvko “může“. Je to proto, že
těch přímých pravomocí směrem k škole či je-
jímu řediteli město jako zřizovatel až tolik
nemá. Město školu zřídilo, je jaksi logické, že
ji tedy finančně podporuje, na druhou stranu
však vedení města nemá příliš dalších „pák“
k ovlivňování vzdělávacího procesu.

Role města jako zřizovatele
V rovině zajištění materiálního si myslím,

že naše škola nemá problém. V posledních le-
tech jsme zrekonstruovali školní budovy, zajis-
tili bezbariérové přístupy, poskytli finance na
opravu venkovního sportovního hřiště a jeho
zázemí, na vybavení družiny (včetně venkovní-
ho hřiště), jídelny, kuchyně či k vybavení škol-
ními pomůckami.

Do samotného vzdělávacího procesu a dal-
šího fungování školy již můžeme zasahovat
jen částečně. Město jako zřizovatel ze zákona
jmenuje ředitele školy a má možnost dle pos-
lední úpravy vždy po šesti letech vypisovat
výběrové řízení na tuto pozici. Stávající ředitel
tak de facto musí obhajovat svou práci a doka-
zovat, že jeho řízení školy a vize jejího dalšího
rozvoje je lepší než vize dalších případných
zájemců. To slůvko případných je v našem pří-
padě velmi důležité, protože po odchodu pana
ředitele Mgr. Z. Chrta (zde by se hodilo napsat
obě písmena velká, protože to byl nejen výbor-
ný pedagog, ale též manažer – prostě Pan Ře-
ditel!) se do výběrového řízení přihlásili pouze
dva uchazeči (Mgr. K. Kříha a Mgr. J. Tomáš-
ková). Při následném výběrovém řízení v roce
2014, které jsme po změně zákona vypisovali,
se přihlásil pouze stávající ředitel Mgr. K. Kří-
ha. Další výběrové řízení tak školu pravděpo-
dobně čeká až v roce 2020, do té doby může být
ředitel školy odvolán jen v případě nějakého
zásadního pochybení či porušení zákona…

Zřizovatel má směrem k řediteli pravomoc
schvalovat jeho plat, příplatek za vedení,
osobní ohodnocení a případné odměny, které
však nedává město samo ze svých prostředků.
Jde o peníze ze státního rozpočtu, kde je rada
města víceméně jakýmsi dohlížitelem na to,
aby odměny byly rozdělovány mezi celý sbor
dle zásluh a výsledků. Lidově řečeno, rada
města hlídá, aby odměny ředitelů nebyly dia-
metrálně odlišné od odměn dalších pracovní-
ků (Zde musím paní ředitelky MŠ i TSM i
pana ředitele ZŠ pochválit za jejich férový
přístup a proporcionalitu).

Poslední významnou kompetencí zřizova-
tele vůči škole je právo nominovat do školské
rady jednu třetinu jejích členů (1/3 volí zástup-
ci rodičů a 1/3 pedagogičtí pracovníci školy).
V minulosti jsme se vždy snažili, aby radou
nominovaní členové měli pedagogickou zku-
šenost či aby projednávané problematice rozu-
měli nebo o ní projevovali dlouhodobý zájem
(např. Ing. P. Trubač, Mgr. M. Holakovská,
J. Brácha). Námi nominovaní členové také za-
jišťují zpětnou vazbu pro vedení města o fun-
gování školy, o podnětech ze strany rodičů a
jejich řešení apod. V roce 2018 zahájila svoji
činnost nová školská rada. O vnímání důleži-
tosti školy a naší snaze o rozvoj školy svědčí i
to, že jako zástupci zřizovatele se budou jed-
nání účastnit přímo dva členové rady města –
pan radní Mgr. Michal Jarolímek a i já osobně.
Již první jednání nové školské rady ukázalo,
že i další členové zvolení za rodiče a pedagogy
mají zájem přicházet s novými podněty a
posouvat školu kupředu…

Snaha o pomoc
Přestože nemáme právo do vzdělávacího

programu přímo zasahovat, neznamená to, že
se nesnažíme pomoci. Město se snaží zapojit
školu do různých přeshraničních projektů, na-
bízí kvalitní programy v návaznosti na aktivity
Kulturního a informačního centra (kulturní
pořady, speciální doprovodné programy k vý-
stavám v galerii, zázemí k vlastním besídkám
či jiným akcím apod.). Na základě podnětů od
rodičů jsem já osobně dojednal obnovení ly-
žařského kurzu a zajistil zkušeného lyžařské-
ho instruktora a dopravu. Pro školu a školní
družinu též připravujeme přednášky v mu-
zeu či procházky městem se zaměřením na
historii. V návaznosti na výuku němčiny
v mateřské škole jsme též vždy podporovali i
navazující výuku na prvním stupni. Společně
se školskou radou jsme též zorganizovali set-
kání, na kterém se sešli a diskutovali rodiče,
zástupci školy a školské rady, učitelé a vedení
města. Vedení školy také maximálně vychází-
me vstříc, když potřebuje pro učitele zajistit
městský byt…

A nyní k té kvalitě naší školy… Jaká je?
Kdybych to měl brát jen podle řečí, které se
různě vedou, asi by odpověď nebyla příliš po-
zitivní. Pokud ale půjdeme na trochu jiné než
subjektivní vnímání, pak zjistíme, že se naše
škola zase tak moc neliší od škol v okolí, že má
výborné, dobré i slabší učitele, že její žáci do-
sahují srovnatelných výsledků (většinou i
v rámci celorepublikového srovnávání se pří-
liš neliší od celostátních průměrů) a že jejich
úspěšnost při přijímacích zkouškách je celkem
vysoká (a to nejenom při přechodu na osmiletá
gymnázia).

Zpráva inspekce – červen 2018
V červnu proběhla ze strany České školní

inspekce kontrola. Můžeme se tedy odkázat na
relativně čerstvé hodnocení nestranných lidí,

kteří mají nejen dostatek vlastních
pedagogických zkušeností, ale též srovnání
s jinými školami. Když jsem se o kontrole do-
zvěděl, požádal jsem inspekci o možnost být
přítomen při projednávání výsledků kontroly.
Inspektoři tuto mou iniciativu uvítali a nako-
nec jsem k jednání mohl přizvat i nově
zvoleného předsedu školské rady.

To hodnocení bylo dlouhé a těžko tedy vy-
jmenuji všechny její výstupy. Inspekce kon-
statovala dobré zázemí školy z pohledu budov
a vybavení (z větších investic by mělo dojít
jen k nákupu nových počítačů, což je věc, kte-
rou víme a již jsme i škole byli nápomocni
s dotační žádostí), byla též pozitivně hodnoce-
na atmosféra ve škole (mezi žáky, mezi žáky a
učiteli) a též chování žáků! Protože občas sly-
ším stížnosti na chování žáků, raději jsem se
na tuto věc ptal i v rámci dotazů, nicméně bylo
mi řečeno, že chování našich dětí bylo vní-
máno jako velmi dobré (a to nejen v hodi-
nách). Inspekce velmi pozitivně hodnotila
některé pedagogy, u některých dokonce oce-
ňovali i používání moderních a nových metod
výuky a přístupu k žákům či snahu o výuku
s praktickým dopadem pro využití znalostí.
Jedna z inspektorek byla dříve sama učitel-
kou hudební výchovy, je tedy logické, že do-
kázala ocenit úroveň školních pěveckých
sborů. Velmi pozitivně byla též hodnocena
práce školní družiny. Inspekce s ohledem na
rozvoj jazykových kompetencí jako pozitivní
vnímala i zapojení školy do přeshraniční spo-
lupráce (organizované městem NH) a nabíd-
ku kulturních a výtvarných programů.

Kontrola však samozřejmě poodkryla a po-
psala i nedostatky. Týkaly se především nedo-
statečné kontrolní činnosti ze strany vedení
školy (kontrola plnění školních vzdělávacích
plánů, hospitací, větší snahy o sdílení nových
metod), bylo řečeno, že by měly být hledány
cesty k dalšímu vzdělávání pedagogů, konsta-
továny problémy s výukou německého jazyka
a též složitost řešení náhrady odchozích či ne-
mocných učitelů v hlavních předmětech (zej-
ména u matematiky a fyziky). U jedné paní
učitelky též bylo konstatováno, že má problé-
my s udržením pořádku ve třídě. V některých
třídách též nedocházelo k dostatečnému za-
pojení žáků, resp. nebylo individuálně přistu-
pováno k žákům, kteří již danou látku bez
problému zvládali a následně se při části ho-
diny nudili (talentovaní žáci se tak přizpůso-
bovali tempu slabších žáků a nemohli se
dostatečně rozvíjet). Inspekce též vnímala
nedostatky v prezentaci školy na vlastních in-
ternetových stránkách.

Inspekce jsme se také ptali na srovnání
kvality v porovnání s okolními školami. Dle
jejich názoru se kvalita nijak neliší od okol-
ních či regionálních škol. I zde se samozřejmě
projevuje několik důležitých faktorů: počet
dětí ve třídě, osoba pedagoga a jeho schopnost

pokračování na str. 10
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zaujmout žáky, kvalita žáků a jejich chuť
k vzdělávání se, odchody tzv. lepších žáků na
víceletá gymnázia, vzdělanostní struktura
obyvatelstva, problémy s inkluzí ad.). Při dis-
kusi jsme též řešili možné dopady změny fi-
nancování škol, kdy by tato změna mohla
přinést snadnější rozdělování tříd (třídy s men-
ším počtem žáků), financování dle počtu od-
učených hodin nebo alespoň částečné opuštění
systému financování podle celkového počtu
žáků školy.

Inspekce po provedené kontrole provedla
zápis, který následně obdržela jak škola, tak
vedení města. S ohledem na to, že k popsaným
problémům se vedení školy mělo písemně vy-
jádřit a předložit návrhy na zlepšení, rozhodla
rada města, že na poslední srpnovou radu po-
zve ředitele školy s tím, že budeme chtít vědět,
jak bude na problematické body reagováno,
jaká jsou navržena opatření a do jakého termí-
nu bude sjednána náprava.

Budoucnost školy
Přestože inspekční zpráva říká, že kvalita

školního vzdělávání a atmosféra ve škole je
vcelku dobrá, vnímám osobně mnoho věcí,
které by škola měla zlepšit. Pokud jde o pří-
mou podporu ze strany vedení města, můžeme
přislíbit i nadále dostatek financí k zajištění
provozu, vybavení školních budov, kabinetů
či podpory k různým projektům. I v dalším ob-
dobí též s kolegou radním M. Jarolímkem bu-
deme aktivní v rámci tzv. místních akčních
plánů, kde si učitelé a zřizovatelé škol v rámci
ORP Trhové Sviny sdělují své zkušenosti, při-
pravují pro školy různé vzdělávací akce (ško-
lení, semináře) a též se snaží o přísun dalších
dotačních peněz na vybavení škol a školní
projekty.

Budeme se však i snažit, aby i uvnitř školy
došlo k posunu a zlepšení. Někdy může jít jen
o maličkosti (například pozitivní informování
o aktivitách školy – zde třeba v posledních
dvou letech došlo na základě výzvy rady měs-

ta ke zlepšení v prezentování školy v rámci
Novohradského zpravodaje, proč to však nej-
de i na webu školy?), jindy to chce větší tlak
ze strany vedení školy či vyjádření podpory
aktivním učitelům při plánování výuky a akti-
vit pro žáky.

Zároveň je však nutné uvést, že ne vše také
ovlivní škola či ředitel sám. Jako vystudovaný
pedagog a člověk z „učitelské“ rodiny si mys-
lím, že velmi důležitá je i role rodiny a samot-
ných dětí. Sebelepší učitel těžko může být
úspěšný s výukou u dětí, které neprojeví zájem
či nebudou i ze strany svých rodičů „tlačeny“
k učení. Na druhou stranu i talentovaný a praco-
vitý žák s kvalitním rodinným zázemím těžko
poroste, pokud nebude dostatečně motivován a
připravován i ze strany pedagoga. Je zde též
problém s tzv. inkluzí, který mnohdy význam-
ně narušuje klima ve třídě.

Přes to, co jsem uvedl v posledním odstav-
ci, však vidím hlavní úkol a možnou změnu
u školy samotné. A protože víme, jak je to
s tou od hlavy nevonící rybou, musíme začít
u těch řídících míst. Obecně řečeno (a nechám
čtenáře, aby si sami odpověděli, jak vnímají
současný stav): ve vedení by měli stát ředitel
(klidně i ředitelka) a jeho zástupce (zástupky-
ně), kteří budou vzorem dobrého učitele (pro
své kolegyně či kolegy a především pro děti),
kteří budou současně dobrými manažery a
komunikátory uvnitř školy, dobrými propa-
gátory jejích výsledků, motivátory pro své ko-
legy i žáky a především, kteří budou určitým
morálním vzorem jako lidské bytosti, kterých
si kolegové, rodiče i žáci váží pro jejich práci,
postoje a chování nejen ve škole, ale i na veřej-
nosti.

Pokud bych byl členem výběrové komise,
která bude v budoucnu ředitele školy vybírat
(a doufám především, že se najdou i další
uchazeči o tuto nelehkou funkci!), snažil bych
se, aby škola měla ve svém čele někoho, kdo
by podobné parametry splňoval nebo se jim
alespoň blížil.

Přál bych si také, aby ve škole učili přede-
vším učitelky a učitelé, kteří budou svým nad-
šením, odbornými znalostmi a přístupem děti
motivovat k učení a vytvářet jim podmínky
k dalšímu rozvoji. Přál bych si, aby byli trpěli-
ví, lidští a přátelští, zároveň však, aby nastavili
jasné mantinely a vedli děti k základním pra-

vidlům slušného chování (samozřejmě za plné
podpory rodičů či jako rozšíření toho, co mají
děti znát z domova). Zároveň však k těmto
mým „požadavkům“ na učitele musím konsta-
tovat i to, že i oni by měli cítit podporu svého
vedení i podporu svého města a snahu o spo-
lupráci ze strany rodičů, kteří jsou mnohdy
nekritičtí ke svým dětem a ve škole a učite-
lích hledají spíše soupeře či nepřítele, čímž i
dětem tvoří určitou bariéru. A to ani nemlu-
vím o tom, že v Čechách škole přece rozumí
naprosto každý, protože do ní sám pár let
chodil…

Problematika školy a vzdělávání není jed-
noduchá. Zabralo by to jistě ještě mnoho strá-
nek či hodin diskusí. Do budoucna si však
musíme uvědomit, že cesta k lepší či ještě lep-
ší novohradské škole není cestou či úkolem
pro jednoho člověka. Musí to být kombinace
dobrého vedení, dobrého týmu v rámci školy,
podpory od zřizovatele, od rodičů a vlastně
celého města. Škola však vždy byla základem
každého města a i v Nových Hradech má
velkou tradici. Já proto věřím, že se na ni
podaří navázat…

Abych však nezapomněl odpovědět na jed-
nu z těch prvních otázek ohledně našeho syna.
SAMOZŘEJMĚ, že bude chodit do školy na
Hradech. Jinou variantu si ani neumím před-
stavit, protože prostě věřím, že ve škole je
dostatek dobrých učitelek a učitelů, kteří ne-
jen mého syna, ale i ostatní děti dobře připra-
ví do života. Osobně bych si zároveň přál,
aby kvalita obou stupňů naší školy byla tako-
vá, abychom nejen já s mojí ženou, ale i ostat-
ní rodiče nemuseli příliš uvažovat, že naše
děti odejdou po páté třídě někam na gymnázi-
um. Spíše bych si přál, aby zde strávily pěk-
ných devět školních let, během kterých si
(stejně jako my před mnoha lety) také vytvoří
dobré mezilidské vazby se svými spolužáky a
kamarády, že je i s dalšími rodiči společně se
školou „nasákneme“ vztahem k našemu městu
a že zde prostě prožijí dětství, na které budou
vždy v dobém vzpomínat.

Já osobně se o to budu snažit nejen jako
starosta či sportovní trenér, ale především jako
táta…

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Začíná nový školní rok
aneb jaká je vlastně
novohradská škola
(pokračování ze str. 9)



září 2018 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 11

Abych však nebyl kritizován, že jsem hod-
nocení úplně vypustil, připomenu alespoň ty
z mého pohledu nejdůležitější události či akti-
vity posledních čtyř let:
− Opět jsme byli úspěšní při zajišťování do-

tací pro smysluplné aktivity ve městě a
osadách. Přestože byly evropské progra-
my trochu posunuté a dalo se žádat až
v druhé polovině volebního období, poda-
řilo se nám zajistit více než 70 miliónu ko-
run pro investiční i neinvestiční akce.

− Město se může pochlubit velmi zdravými
financemi, což se například při potřebě
předfinancování různých projektů či vlast-
ních akcí odráží ve velmi výhodné nabídce
bankovních domů pro poskytnutí úvěrů.
Velmi dobré hodnocení též získáváme i
při pravidelných auditech hospodaření či
při vyúčtovávání dotačních titulů.

− Uspěli jsme v soutěžích Obec přátelská
rodině a Obec přátelská seniorům. Vedle
pomyslného diplomu to znamenalo 3 x
900 000 Kč na různé neinvestiční aktivity
našich spolků a na akce pro všechny obča-
ny. Výhra v soutěži je také nestranným
hodnocením naší práce pro občany a atmo-
sféry či běžného života ve městě a osadách.

− Podařilo se koupit hotel Máj a připravit
projekt (a dotaci) k jeho rekonstrukci.
Máme tak nejen opět kam chodit na dobré
jídlo a pití, ale též můžeme „ve svém“ po-
řádat různé akce. Věřím, že během září se
podaří v opakovaném výběrovém řízení
najít vhodnou firmu, která následně příští
rok provede hlavní rekonstrukční etapu,
která by vedle lepšího vzhledu měla při-
nést i úsporu energií a zlepšení sociálního
zázemí sálu.

− Daří se nám držet ceny vodného a stočného
+ poplatků za svoz komunálního odpadu na
velmi přijatelné (a nebojím se říci velmi
nízké) hladině. Když k tomu připočtu příz-
nivé ceny pro prodej pozemků, nezvyšují-
cí se daňové zatížení či nárůst různých
poplatků, které město může ovlivňovat,
myslím si, že město je k občanům i v této
rovině velmi přátelské. Navíc se nám po-
stupně daří získávat nové zdroje vody,
čímž snižujeme riziko nedostatku vody.
V místech, kde občané nemají přímý
přístup k městskému vodovodu, jsme
nabídli podporu formou příspěvku na
studnu, kterou již někteří občané využili.

− Díky dotačnímu programu města tradičně
velmi štědře podporujeme spolkovou a
sportovní aktivitu. Přímou podporu smě-
řujeme i k vedoucím kroužků a k trenérům
oddílu pracujících s dětmi a mládeží. Díky
této aktivitě tak dochází k dalšímu zvyšo-
vání možností spolkového či sportovního
vyžití pro mládež a nárůstu již tak velmi pes-
tré nabídky pro všechny věkové kategorie.

− Dlouhodobá podpora práce našich hasičů
byla korunována pořízením nové cisternové
automobilové stříkačky Scania pro naší vý-
jezdovou jednotku. Dařilo se však doplňo-

vat i další výzbroj a vybavení nejen novo-
hradských hasičů, ale i dalších sborů. Díky
vzájemné spolupráci tak dochází k zvyšo-
vání akceschopnosti při zásazích i k pod-
poře sportovní a spolkové činnosti našich
hasičů, podpoře tradic a také k důležité vý-
chově mladých hasičů.

− Myslím, že jedna z věcí, kterou můžeme
považovat za úspěšnou, je nabídka kultur-
ních akcí pro všechny věkové kategorie.
Jsem rád, že postupně nejen turisté, ale i
místní občané vnímají pestrou škálu na-
bídky různých akcí. Je jasné, že ne všech-
ny akce mají vysoký počet návštěvníků,
ale zejména u těch i vzdělávacím způso-
bem pojatých nemainstreamových akcí je
vždy jasná skupina lidí, kteří tyto akce vy-
hledávají. Navíc mnohdy tyto akce ná-
sledně doplňuje doprovodný program pro
žáky základních škol a přispívá tak k zvět-
šení jejich kulturních obzorů či k vlastní-
mu zapojení. Ve finále je třeba říci, že i na
kulturu umíme sehnat dotační a sponzor-
ské peníze a kultura tak není nějakým vel-
kým „zářezem“ do městského rozpočtu.
V principu lze konstatovat, že s relativně
malými penězi dokážeme držet nabídku,
kterou nám mnohdy závidí dvakrát či třik-
rát větší města.

− Kulturní nabídka, opravené památky, růz-
né expozice, uklizené a čisté město (zde je
třeba opravdu smeknout a poděkovat za-
městnancům Technických služeb města za
jejich celoroční péči o město!) a opečová-
vaná příroda (zámecký park, Terčino údo-
lí ad.) přispívají společně s aktivitou města
k rozvoji cestovního ruchu. Turisté sice
někdy znamenají komplikaci s parková-
ním (což by se ale mělo významně změnit
díky novému parkovišti u autobusového
nádraží), zároveň však přinášejí do města
kupní sílu, která nejen dává mnohým li-
dem zaměstnání a živobytí, ale též přispí-
vá k udržení obchodů a některých služeb,
které bychom sami jen obtížně udrželi.

Mohl bych jistě uvádět i jiné příklady naší
aktivity jako výstavbu či rekonstrukce cest
(vlastních či ve spolupráci se Státním poze-
mkový úřadem), přípravu stavebních parcel
pro rodinné domy, přípravu různých projekto-
vých dokumentací jako podkladu pro rekon-
strukce bytů či výstavbu chodníků. Můžeme
zmiňovat postupné budování dětských hřišť,
podporu školky a školy, rekonstrukci objektu
bývalých jeslí, získání dotace na nový rozhlas
či sběrný dvůr (vše v realizaci během podzimu
či na začátku příštího roku) nebo i mluvit o po-
řádání prestižního hudebního festivalu, pod-
poře tradičních masopustů, setkávání rodáků
a jiných akcí, přínosu pro rozvoj našich osad a
jejich spolkového života či o přeshraniční spo-
lupráci. Vyjmenovat vše a třeba i doplnit o fo-
tografie by však zabralo celý zpravodaj. Navíc
předpokládám, že jednotlivé strany některé
aktivity samostatně vypíchnou ve svých před-
volebních materiálech.

Samozřejmě, že v tom ohromném objemu
práce a úkolů, nemůžeme očekávat, že se úpl-
ně vše zcela podaří. Jako důležité však vidím
to, že se i z chyb snažíme poučit a máme ten-

denci pro nějaké chybě hledat cesty k tomu,
abychom je nejenom neopakovali, ale též se
snažili jich či jim podobným vyvarovat. I já
sám jsem někdy smutný z toho, že se třeba ně-
které věci nedaří řešit okamžitě, ale někdy to
tak prostě je – jednou není v určitý čas k dispo-
zici projekt, jindy třeba geodet nebo projek-
tant a v poslední době také i firmy, které by
určitou práci mohly rychle udělat. O to více si
vážím těch, kteří dokáží i operativně a nezišt-
ně pomoci a přiložit ruku k dílu.

Když už jsme u hodnocení, rád bych touto
cestou poděkoval všem kolegyním a kolegům
z Městského úřadu Nové Hrady, včetně Kul-
turního a informačního centra, za jejich práci
pro občany města. Tým vedený paní tajemnicí
J. Káplovou prošel personální obměnou, nic-
méně i v obdobích, kdy jsme byli „podstav“
jsme vždy dokázali hlavní úkoly zvládnout a
snažili se pomáhat občanům s jejich problémy
či potřebami. Práce jednotlivců na úřadě vždy
není třeba vidět navenek, o to důležitější jsou
ale výsledky, kterých v přátelské atmosféře a
při vzájemné pomoci úřad dosahuje. Velké
poděkování bych rád ještě jednou vyjádřil
zaměstnankyním a zaměstnancům TSM za
jejich práci a péči o město, různé veřejné plo-
chy, opravy bytového fondu či péči o městské
lesy. Nejkrásnějším hodnocením jejich práce
je většinová spokojenost občanů a obdiv turis-
tů nad krásně upraveným městem.

Přestože jsme ve stávající koalici museli
převzít hlavní aktivitu a kreativitu v rámci
sdružení Občané pro zdravé město (a často
především odpovědnost při důležitých hlaso-
váních – třeba ke koupi hotelu, k vodnému a
stočnému apod.), rád bych poděkoval i koalič-
ním partnerům za jejich přínos a práci pro
město. Pan místostarosta J. Vochoska pomá-
hal zejména s různými propočty či přípravou
vyhlášek, pan M. Šlenc se přes zdravotní kom-
plikace velmi poctivě a dle zdravotních mož-
ností věnoval realizovaným stavbám, chodil
na kontrolní dny či sám nebo společně se
mnou prováděl různá místní šetření.

Velké poděkování bych rád směřoval pře-
devším mým dvěma nejbližším spolupracovní-
kům Michalovi Jarolímkovi a Laďce Bártové.
Bez jejich pomoci, podpory a hlavně nápadů
bychom jistě jako tým těžko byli tak úspěšní.

Mé poděkování však směřuje i k dalším ko-
legyním a kolegům ze zastupitelstva, z různých
výborů a komisí, kteří se v různých aktivitách
zapojovali a také přispěli k rozvoji našeho
města.

Poděkovat bych však chtěl jménem celé
rady města také místním spolkům a organizací
a také mnohým občanům za jejich podporu,
pomoc při akcích či různých aktivitách a veš-
kerou jejich činnost směřující k občanům na-
šeho města i našich osad a k jejich dalšímu
rozvoji.

Děkuji Vám všem a věřím, že i v budoucnu
budeme všichni společně pracovat ve prospě-
ch našeho města a osad a snažit se vytvořit co
nejlepší podmínky pro co nejspokojenější ži-
vot občanů u nás.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
(Občané pro zdravé město)

VOLBY 2018 ¡ VOLBY 2018 ¡ VOLBY 2018 ¡ VOLBY 2018

Předvolební úvodník
(pokračování ze str. 1)
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Slovo starosty
zejména k volebnímu období 2014–2018

Je tomu už téměř 12 let, kdy jsem byl zvolen starostou našeho města. Bylo mi tehdy 30 let a
věděl jsem, že zvládnout takovýto čestný, ale též neskutečně náročný úkol nebude jednoduché.
Byl jsem však připraven rychle se učit, obětovat mnoho času a také nezklamat tu důvěru, které se
mi od tolika lidí dostalo. A snad se to i postupně dařilo…

Měl jsem a stále mám v pozici starosty jednu velkou výhodu – jako týmový hráč jsem se vždy
mohl spolehnout na nejbližší tým v rámci našeho sdružení Občané pro zdravé město (někdy i
tím, že jsem okamžitě dostal zpětnou vazbu o tom, co a jak dělám!) a i na ty, kteří mi a nám věřili,
že jsme schopní změnit tehdejší atmosféru ve městě, oživit skomírající osady a postupnými kro-
ky posouvat Nové Hrady dopředu a tak, aby zejména občané vnímali, že jednotlivé aktivity ne-
jsou dělány jen pro úzký okruh vyvolených, ale pro celé město.

Přestože první měsíce a roky nebyly jednoduché, byl jsem moc rád, že naši práci občané ve
volbách v roce 2010 ocenili a dali nám velmi silný mandát pro další období. Při vzpomínce na
období 2010–2014 nemohu nevzpomenout velké mnohamilionové dotační projekty, díky kte-
rým jsme mohli opravit mnoho důležitých budov (školní budovy, kulturní dům ad.), vybudovat
či rozšířit stavby nové budovy (kuželna, pasivní dům, hasičárna v Údolí ad.), zajistit péči o histo-
rické objekty (radnice, hrobka, opevnění, kovárna ad.), zkulturnit mnohá veřejná prostranství
(náměstí, sídliště ŽPSV, Zahradní čtvrť ad.) nebo postavit či zrekonstruovat mnoho úseků chod-
níků či komunikací ve městě i osadách. Nebylo to však jen o projektech, ale i o hezkých kultur-
ních a společenských akcích, setkávání rodáků či jiných setkáních, kde se často propojovala
současnost s minulostí a mladá generace s tou zkušenější. Odměnou za tuto práci a snažení bylo
pro náš tým opakované pověření k řízení města a jeho dalšímu rozvoji pro období 2014–2018.

Spousta lidí mi při zahájení třetího období v pozici starosty říkala, že teď už vše poběží lehce,
nicméně já sám jsem moc dobře věděl, že ani teď nekončí neustálé učení se. Někdy v oblasti le-
gislativy (což je mnohdy to nejhorší, čím nám páni poslanci a vláda komplikují život a dělají
mnohé banální věci zbytečně složitými), jindy i s ohledem na nové nečekané úkoly a výzvy. Zá-
roveň jsem musel přijmout i úkol ve vedení mikroregionu Sdružení Růže, kde jsem měl na sta-
rost zejména oblast cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce. Jsem velmi rád, že i z tohoto
mého zapojení nakonec profitovalo i naše město – zejména díky společné snaze o udržení systé-
mu třídění odpadu, kvalitního dopravního spojení nebo zapojení do projektů či jiných aktivit.

Koupě hotelu Máj
Tou nejvýznamnější výzvou přímo v našem městě v posledních le-

tech bylo jednání o koupi hotelu Máj. Bývalý majitel měl na začátku
velmi přemrštěné požadavky. Nebylo proto jednoduché tlačit cenu
dolů, a to zejména v situaci, kdy někteří zastupitelé i radní byli ochotní
akceptovat i výrazně vyšší částku, abychom o hotel nepřišli. I já jsem
moc stál o to, abychom našim občanům opět hotel vrátili, ale chtěl jsem,
aby to bylo za cenu reálnou. Na základě dohody v radě města jsem na-
konec dostal mandát k tomu, abych v osobním jednání s panem Vlčkem
dosáhl co nejnižší ceny a celý prodej vyjednal.

Jednání bylo složité, nicméně díky jasným argumentům a neústup-
nosti jsem nakonec dosáhl ceny, kterou jsme byli společně ochotni ak-
ceptovat. Následné obnovení provozu se nakonec také povedlo a jsem
rád, že hotel Máj je opět místem, kde se dobře vaří, kde je fajn posezení
a kde se odehrávají a budou čím dál více konat kulturní, sportovní a
společenské akce a aktivity.

Nové Hrady – město přátelské občanům
Již na začátku tohoto volebního období bylo zřejmé, že díky opož-

děnému rozběhu evropských dotačních titulů, bude toto období z po-
hledu investic trochu slabší, protože dotační programy nabraly velké
zpoždění. Vedle přípravy nových projektů jsme se tedy zaměřili i na
tzv. měkké aktivity. Díky schválení rozvojových dokumentů a na zá-
kladě dlouhodobé podpory spolkových, sportovních a společenských
aktivit ve městě a osadách jsme se mohli přihlásit i do soutěží minister-
stva práce a sociálních věcí a jsem velmi rád, že se nám povedlo dvakrát
zvítězit v soutěži Obec přátelská rodině a 1. místo jsme získali i v pre-
miérovém ročníku soutěže Obec přátelská seniorům. Tato ocenění však
nebyla jen o dobrém pocitu, že i zvenčí někdo ocení aktivity, které spo-
lečně s našimi spolky a organizacemi realizujeme a které finančně pod-
porujeme. Každá výhra znamenala též neinvestiční prémii 900 000 Kč,
což ve finále přineslo téměř 3 miliony korun pro tradiční i naprosto
nové aktivity, dovybavení kluboven, veřejných prostranství či parku a
znamenalo i další povzbuzení a rozšíření činnosti některých spolků a
aktivních osob.

Komunitní centrum v bývalých jeslích

Nová obřadní síň radnice N. Hrady

„Naše Domovy“ na Jedlici

Pergola v Navrátilově ulici

„Obec přátelská seniorům“ v Káněpokračování na str. 13
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Úspěšné získávání dotací
V druhé části volebního období jsme se díky dobré přípravě a úspěš-

nému získávání dotací z již rozběhlých dotačních programů dostali též
k realizacím stavebních akcí (např. rekonstrukce kanalizace, vodovodu
a komunikace v Zahradní čtvrti), z nichž některé budou končit až na
konci letošního roku (rekonstrukce jeslí, opravy šaten v tělocvičně, re-
konstrukce kanalizace a vodovodu v Navrátilově ulic + rozšíření par-
kovacích míst, kompletní nový rozhlas pro město a osady, kanalizace a
jímka pro kulturní dům v Byňově). S ohledem na přehřátý stavební trh
pak až do roku 2019 musíme posunout rekonstrukci hotelu Máj. Na rok
2019 jsou též již zajištěny finance (dotace 90 % – 3 300 000 Kč) na vy-
budování nového sběrného dvora.

Boj o rotu
Loňský a zejména letošní rok znamenal též složitá jednání ohledně

bývalé roty pohraniční stráže. V roce 2014 se nám úspěšně podařilo za-
jistit bezúplatný převod dolní části areálu. Poté jsme v souladu s doho-
dami pokračovali i v krocích, které měly přinést získání zbylé části
areálu a hlavní budovy. S politováním však musím konstatovat, že se
nás nakonec někdo pokusil obejít a námi předjednaná žádost o převod
nejenže nebyla kladně vyřízena, ale navíc při zveřejnění záměru prode-
je nebyly ze strany státu dodrženy dojednané podmínky. Od listopadu
2017 pak všemi možnými prostředky a „kontakty“ bojuji o to, aby uva-
žovaný prodej rodině světově známého hokejisty nebyl realizován, ne-
boť by došlo k poškození města Nové Hrady.

Jak jsem již psal v minulém NZ, bude pravděpodobně v září pokra-
čovat přímé jednání s novým ministrem vnitra a věřím, že nakonec naše
argumenty a zájem města uspějí nad zájmem privilegovaného jednot-
livce a že díky evidentnímu pochybení pražských policejních úředníků
bude záměr prodeje zrušen a vše vráceno k novému projednání.

V souvislosti s jednáním o rotě se nemohu nevyjádřit k různým ře-
čem ohledně naší aktivity k získání areálu. Již v první polovině roku
2017 se na základě mého podnětu finanční vý-
bor a zastupitelstvo vyjadřovaly k možnosti
areál získat i formou koupě. Ti, kteří se tehdy
nebáli říci veřejně svůj názor, konstatovali, že
cenu vidí s ohledem na další nutné investice
někde kolem 1 – 1,5 miliónu korun. Pokud
tedy dnes někdy slyším, že ten či onen zastupi-
tel či dokonce někteří členové koaličních stran
mluví o tom, že jsme měli rotu koupit za tehdy
stanovenou cenu cca. 3 250 000 Kč, musím se
pousmát při vzpomínce na jejich tehdejší ml-
čení či výrazně nižší částky, které tehdy z je-
jich úst vycházely. A podobně bych asi mohl
mluvit i o celkové podpoře některých stran při
jednáních v Praze…

Za těch téměř dvanáct let a zejména za
3 předvolební období před komunálními vol-
bami jsem si však již zvyknul na to, že veškeré
plusy a přínosy si připisují i ti, kteří sami s žád-
ným pozitivním nápadem či podnětem nepřišli
a pouze se vezli na vlně práce a myšlení dru-
hých. Naopak, když je třeba „jasně sdělit náro-
du“, kdo je zodpovědný za veškeré chyby či
problémy, pak je to naprosto jasné… Ale to je
prostě úděl starostů a také jedna z nevýhod
koaličního fungování. Nápady, maximální vý-
kony a časové vytížení se jaksi předpokládá,
chyby se neodpouštějí. A zejména před volba-
mi ne…

Ale neberte to jako stěžování si.

Starosta a kontakt s občany
Být starostou Nových Hradů je pro mne

pořád velkou ctí a výzvou. Baví mne vymýš-
let, připravovat a realizovat nové aktivity či
investiční akce a snažit se postupně řešit prob-
lémy, které na město a jeho občany někdy do-

Kamenné schodiště v areálu zámeckého parku
– po obnově

Komunikace – Za Vodárnou

Komunikace – ZTV Jižní Město

Komunikace – ZTV Jižní Město

Nové hasičské uniformy

Nové hasičské auto

Rybník Olejový

Rekultivace skládkypokračování na str. 14

Slovo starosty (pokračování ze str. 12)
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padají. I po těch dvanácti letech se pořád stejně rád setkávám s lidmi, rád s nimi diskutuji,
získávám podněty a snažím se následně společně vše přetavit do realizace k jejich spokojenosti.
Jsem také rád, že díky tomuto pravidelnému kontaktu s občany se nemusím před volbami chodit
„představovat“ lidem ze spolků či například do Domu s pečovatelskou službou. Nemusím, pro-
tože jsem s nimi v pravidelném kontaktu nejen v týdnu, ale hodně často i během víkendu.

Práce starosty není o chození na úřad na přesně definovaných 8 hodin denně či 40 hodinách
týdně. Mohl bych si sice jakoby započítávat víkendové pracovní povinnosti a ulevit si tak v pra-
covním týdnu, ale všichni, kdo mne znají, ví, že takto nefunguji. Starostou jsem prostě celý tý-
den, v principu 24 hodin denně – přímou aktivitou, přes telefon, otevřenýma očima třeba i při
procházce s rodinou, při cestě na nákup či na různých akcích.

Abych tedy skloubil svůj vlastní rodinný život s péčí o město, musel jsem i já upravit svůj ča-
sový rozvrh. Abych například mohl ráno doprovodit děti do školky (případně v době oběda
domů), musel jsem si část pracovních úkolů posunout na dobu po oficiálním konci pracovní
doby. Zápisy z jednání, psaní článků do NZ či vymýšlení a psaní projektů pak tradičně dělám
v pozdně večerních či nočních hodinách.

Takto nastavená pracovní doba samozřejmě předpokládá i rozdělení úkolů s kolegyněmi a
kolegy na radnici a jsem rád, že společně dokážeme v drtivé většině případů vše sladit tak, aby
věci fungovaly, jak mají.

Když jsem zmínil děti, musím uvést ještě jednu věc, která mne vedle rodiny, práce pro město
či bádání o historii naplňuje a dělá radost. V září budeme již třetím rokem pokračovat ve vedení
sportovní přípravky pro děti z mateřské školy a nejmladší školáky ze ZŠ. Jsem rád, že se nám
opět podařilo obnovit trenérský basketbalový tým a že jsme schopni každý pátek učit dětičky
(včetně těch vlastních) základům různých sportů tak, aby již v tomto věku získávaly návyky ke
sportování a smyslu pro pravidla a fair play.

Připravenost k další společné práci
Jak jsem již výše v článku uvedl, být starostou našeho města je pro někoho, kdo to město a

jeho občany má rád, úkolem sice náročným, ale též velmi krásným. Já osobně to beru tak, že
jsem občany vždy na čtyři roky pověřen k maximálnímu úsilí o rozvoj města (samozřejmě včet-
ně jeho osad) a k snažení se o co nejspokojenější život jeho obyvatel. Protože pořád tento úkol
přijímám velmi rád, protože pořád vidím spoustu věcí, které bychom měli společně řešit (více na
toto téma v jiném samostatném článku či ve volebním programu!), a protože mne pořád baví sa-
mostatně i v týmu vymýšlet a realizovat nové projekty, akce pro lidi či jinak přispívat k tomuto
rozvoji a spokojenosti místních lidí, jsem připraven s plným nasazením a se stejným elánem i
v dalším období pracovat ve funkci starosty.

Mohu jednoznačně vyvrátit tradiční „zaručené informace“ o tom, že již mám domluveno cosi
jiného či jak se s celou rodinou kamsi přesouváme. Nové Hrady byly a vždy budou mým (naším)
domovem, městem, na jehož fungování a rozvoji mi velmi záleží, a také místem, kde chci vycho-
vávat své děti a kde velmi rád budu pracovat ve prospěch jeho obyvatel, které mám lidsky rád…

Pokud tedy i Vy vnímáte naše dosavadní společné snažení jako pro občany a město příznivé,
máte možnost v komunálních volbách vyjádřit svůj názor. Protože ze strany některých stávají-
cích koaličních kolegů došlo k jasnému odklonění od hodnot, které jsme v posledních letech
úspěšně společně prosazovali, znamená hlas pro kandidátku Občanů pro zdravé město hlas
pro zachování kontinuity posledních tří volebních období a pro zachování Nových Hradů
jako města přátelského nejen rodinám a seniorům, ale všem věkovým kategoriím.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří svojí podporou, nápady či vlastním pří-
mým zapojením pomáhali v posledních dvanácti letech rozvíjet naše město a podíleli se na tom,
aby život v našem městě a osadách byl čím dál lepší…

Děkuji Vám a těším se na další společnou práci pro naše město a osady!
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Rekonstrukce městské vstupní brány

ZŠ Nové Hrady

Kaple sv. Jana Nepomuckého – po obnově

Obnova rybníků ve městě

Žluté lavičky ve městě

Slovo starosty (pokračování ze str. 13)
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Komunální volby 2018
Sdružení nezávislých kandidátů Občané

pro zdravé město bude i v letošních komunál-
ních volbách kandidovat do zastupitelstva
města Nových Hradů. Protože nejsme klasic-
kou politickou stranou, musíme jako sdružení
nezávislých kandidátů předložit k registraci i

petici s podpisy občanů města a našich osad,
kteří naši kandidaturu podpoří. Chtěli bychom
touto cestou poděkovat všem, kteří byli ochot-
ní podpořit náš opakovaný vstup do volebního
klání a kteří s našimi jednotlivými kandidáty
či našimi sympatizanty, kteří pomáhali se za-
jištěním petičních archů, diskutovali, sdělova-
li nám své podněty, upozorňovali na naše

nedostatky a třeba i pozitivně hodnotili to, co
se v našem městě nejen za poslední volební
období, ale i celých posledních 12 let odehrálo
a povedlo. Velmi si toho vážíme a děkujeme
za Vaši otevřenost a upřímnost.

Naše uskupení i pro nové volební období
tvoří lidé, kteří se v posledních třech voleb-
ních obdobích aktivně zapojili do práce pro
naše město a jeho osady. Tento tým v posled-
ních dvanácti letech prokázal svoji schopnost
zajistit postupný rozvoj města a udržení kvali-
ty života pro místní občany. Jsme však velmi
rádi, že náš tým nově doplnili „nováčci“ (Jirka
Plouhar, Pavel Hamberger a Pepa Škornička),
kteří byli již v minulosti aktivní v rámci spol-
kových aktivit ve městě a kteří projevili zájem
pomoci i na úrovni obecní. Zároveň nás těší,
že součástí našeho týmu zůstávají v drtivé vět-
šině i naše kamarádky a kamarádi, kteří
z různých důvodů již nejsou aktivní přímo na
kandidátní listině.

V předvolebním období připravujeme již
tradiční materiál, ve kterém bychom, jak se
říká, složili účty a zhodnotili poslední volební
období. Zároveň i na základě Vašich podnětů
a doporučení představíme volební program či
spíše jakýsi návrh plánu práce a směřování
našeho města i osad pro další 4 roky.

Těšíme se na další přátelská či diskusní set-
kání a věříme, že i v budoucnu budeme společ-
ně pokračovat v postupném rozvoji Nových
Hradů a našich osad tak, aby i v budoucnu
byly příjemným místem pro život všech na-
šich občanů.

Občané pro zdravé město

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva města Nové Hrady 2018

Název volební strany: Občané pro zdravé město
Typ volební strany: SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

# Jméno a příjmení Věk Povolání Část obce Název pol. strany
nebo pol. hnutí

1. Mgr. Vladimír Hokr 42 starosta města Nové Hrady Bez politické příslušnosti

2. Jan Kollmann 55 regionální manager Nové Hrady Bez politické příslušnosti

3. Mgr. Michal Jarolímek 56 projektový manager Nové Hrady Bez politické příslušnosti

4. Ing. Ladislava Bártová 54 technik rybářství Nové Hrady Bez politické příslušnosti

5. Jiří Vicány 62 vedoucí dopravy Obora Bez politické příslušnosti

6. Ing. Eva Ševčíková 62 ekonomka Nové Hrady Bez politické příslušnosti

7. Martina Kourková 43 podnikatelka Nové Hrady Bez politické příslušnosti

8. Petr Michale 47 živnostník – instalatér Nové Hrady Bez politické příslušnosti

9. Bc. Jiří Plouhar 37 policista Nové Hrady Bez politické příslušnosti

10. Ing. Pavel Hamberger 35 technolog Nové Hrady Bez politické příslušnosti

11. Lukáš Winzberger 34 svářeč – seřizovač Nové Hrady Bez politické příslušnosti

12. Josef Škornička 30 rybář Nové Hrady Bez politické příslušnosti

13. Bc. Pavel Hofer 24 dopravní dispečer Nové Hrady Bez politické příslušnosti

14. Eva Brychová 65 pečovatelka Nové Hrady Bez politické příslušnosti

15. Emil Píša 34 dělník Byňov Bez politické příslušnosti

Kandidáti:

Město pro všechny generace očima M. Jarolímka
(SNK Občané pro zdravé město)

Čtyři roky mají zastupitelé na to, aby napl-
nili své sliby a plány, díky kterým získali dů-
věru voličů. Čtyři roky pak mají voliči na to,
aby sledovali práci svých zastupitelů a aby
kontrolovali to, jestli plní své sliby a plány. Po
čtyřech letech pak přichází účtování a hodno-
cení. Nemusím asi připomínat, že se právě v ta-
kovém čase nacházíme. Každý občan má nyní
možnost vystavit vysvědčení „té staré partě“ a
sečíst vše, co se jí povedlo, co se naopak nepo-
vedlo, které sliby splnila a které nesplnila. Toto
vysvědčení pak může být základem pro úvahy
o tom, jak by měla vypadat „ta nová parta“, tj.
těch patnáct zastupitelů, kteří se budou starat
o chod města v následujících čtyřech letech.

Často jsou slyšet stesky, že plnění předvo-
lebních slibů, které dala vítězná strana či hnutí,
je omezeno tím, nakolik bylo nutné dělat kom-
promisy ve vztahu k dalším stranám či hnutím,
které s vítězem „spoluvládnou“. V Nových
Hradech však nastala po roce 2010 a opět po
roce 2014 situace, která vítězům voleb, tedy
hnutí Občané pro zdravé město, jakékoliv ste-
sky či výmluvy tohoto typu znemožnila. V roce
2014 bylo za hnutí Občané pro zdravé město
zvoleno celkem devět zastupitelů, tedy většina
z patnáctičlenného zastupitelstva. Na jednu
stranu jsme tak dostali od voličů možnost rea-

lizovat všechny své sliby bez kompromisů, na
straně druhé nám tito voliči naložili na bedra
bezvýhradnou odpovědnost za vše, co budeme
při správě města činit.

Po celé období, tj. od roku 2014 do roku
2018, jsme tuto zásadní odpovědnost měli, a to
i přesto, že jsme do „radniční koalice“ přizvali
ČSSD a KSČM. Nutno přiznat, že výhodou
bylo to, že v řadě programových věcí jsme se
s partnery shodovali, takže v podstatě nebylo
sporu o tom, co a jak dělat. Ke cti našich part-
nerů slouží i to, že ačkoliv mohli být tzv.
v pohodě a pouze „se vézt“, nedělali to a pře-
devším díky členům rady, tedy panu M. Šlen-
covi a J. Vochoskovi se snažili v rámci svých
možností pracovat na společném díle.

Podrobné hodnocení toho, jaké tato naše
společná práce přinesla pro město a jeho oby-
vatele výsledky, provádět nyní nebudu. To je
předmětem jiných článků v Novohradském
zpravodaji. Zde bych pouze rád uvedl, že při
porovnání našich plánů a slibů z roku 2014 a
skutečnosti z roku 2018 lze snadno dojít k zá-
věru, že více jak 80 % všeho, co jsme slíbili,
jsme také splnili nebo alespoň plnit začali. Sa-
mozřejmě lze najít i plány, které bylo nutné
přehodnotit, protože se ukázalo, že vývoj pot-
řeb obyvatelů města se oproti předpokladům

změnil a lpění na našich slibech by bylo ne-
efektivní a bylo by spíš na škodu, než k užitku.
Na druhé straně vznikly potřeby nové, které se
v roce 2014 nedaly předpokládat a které bylo
nutné operativně řešit v průběhu volebního ob-
dobí. Takovým příkladem byla koupě hotelu
Máj a následné zpracování plánů na jeho re-
konstrukci.

Přiznám se, že mě těší, že jsem mohl při-
spět k tomu, co se v letech 2014–2018 podaři-
lo. Jsem navíc rád, že v našem hnutí Občané
pro zdravé město se pracovalo v atmosféře,
kde převládala slušnost, korektnost a úcta k li-
dem jiných názorů. Jsem rád, že jsem mohl
působit v kolektivu, kde bylo možné se spo-
lehnout jeden na druhého a kde sliby nezůstá-
valy jen na papíře. Právě atmosféra v našem
hnutí, v radě města, v zastupitelstvu, ale i na
městském úřadu se stala důležitým impulsem
proto, abych i počtvrté kandidoval do zastupi-
telstva Nových Hradů. Nebyl to však impuls
jediný.

V průběhu právě končícího volebního ob-
dobí jsem si čím dál více uvědomoval, že zá-
kladem prosperujícího města nejsou opravené
silnice, vydlážděné chodníky, rekonstruova-
né budovy či upravená veřejná prostranství.

pokračování na str. 16
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NOVÉ IMPULSY PRO NOVÉ HRADY
sdružení Společně pro Novohradsko

Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych nejdříve poděkoval
všem kolegům a kamarádům, kteří v roce 2014 kandidovali do měst-
ského zastupitelstva na kandidátce místní sociální demokracie s podpo-
rou nezávislých kandidátů. Obzvláště mé poděkování patří dvěma
současným zastupitelům města, paní Aleně Kedrušové a panu Tomáši
Rolínkovi, kteří společně se mnou pracovali po celé čtyřleté volební
období ve prospěch občanů našeho krásného města. Alena Kedrušová
dokázala okamžitě využít svých zkušeností z pozice ředitelky Technic-
kých služeb města a zapojila se do práce v sociální komisi města, jejímž
hlavním úkolem je bytová, sociální a zdravotní politika. Tím, že je člen-
kou zastupitelstva města, má tak veškeré informace o problémech a po-
žadavcích nejenom místních občanů, jak se říká z první ruky, a může
tak na tyto problémy okamžitě reagovat a řešit je. U Tomáše Rolínka
chci vyzdvihnout především jeho schopnost přímého jednání a
odbornost. Zapojil se do práce v prorodinné komisi města a je člověkem
s vynikajícím strategickým myšlením.

Oba se bohužel rozhodli z rozličných důvodů dále nekandidovat,
stejně jako např. Ludovít Kasan nebo Martin Brychta, kteří byli také
členy minulého týmu, proto jsem začal hledat nové kolegy, se kterými
bych mohl naplňovat nejenom své vize týkající se dobrého fungování
města. V lidské i názorové rovině si velmi rozumím s Ivanem Dorotovi-
čem, přestože byl během stávajícího volebního období v opozici. Proto
jsem se rozhodl Ivana oslovit a vytvořit s ním sdružení nazvané „Spo-
lečně pro Novohradsko“. Naším cílem je vnést do komunální politiky
nové impulsy, které jsou schopni vyvinout především noví aktivní ob-
čané. Obecně vzato, sloučené kandidátky nejsou žádnou novohradskou
specialitou, ale trendem ve volbách jak na místní, tak i na celostátní
úrovni.

Hlavní směr rozvoje města a investiční politiku v tomto končícím
volebním období 2014–2018 určovalo především sdružení nezávislých
kandidátů „Občané pro zdravé město“, které v minulých volbách získa-
lo v městském zastupitelstvu z 15 možných mandátů 9 míst pro své za-
stupitele. Takové bylo rozhodnutí občanů a my jsme to respektovali.
V komunální politice malých měst nejde o žádné velké a nepřehledné
kolbiště, ale předpokládá se, že všichni kandidáti mají zájem pracovat

ve prospěch svého města. Podstatné je sladit program rozvoje a
dohodnout se na prioritách. Nezáleží vůbec na tom, kdo z kandidátů
kam patří, důležitá je především ochota udělat pro město něco navíc a
být přínosem. Rád bych tedy ocenil postoj vítězů minulých voleb, kteří
do vedení města pozvali další zvolené zastupitele za místní ČSSD a
KSČM, ačkoli na základě volebního výsledku nemuseli a mohli spra-
vovat město sami. Na jejich místě bychom se zachovali stejně. Naše
volební programy se z větší části překrývaly, proto nebyl problém se na
vedení města domluvit a spolupracovat.

Hodnocení celého čtyřletého volebního období koaliční spolupráce
provede určitě obsáhle pan starosta v samostatném článku.

Od roku 2010 jsem místostarostou města a snažím se maximálně vy-
užít své více než dvacetileté zkušenosti z řídící manažerské pozice ve
velké soukromé společnosti ku prospěchu spoluobčanů. Mou současnou
kompetencí ve vedení města jsou ekonomika a právní normy. Do řízení
města se snažím vnést jednoduché a efektivní ekonomické myšlení, které
musí fungovat stejně jako odpovědné řízení financí v každé rodině.

Mezi nejmarkantnější výsledky mé práce pro město patří například:

– Hotel Máj: vypracoval jsem finanční rozvahu důležitou pro
rozhodnutí rady a zastupitelstva města koupit hotel Máj
do majetku města,

– Technické služby města: správným manažerským rozhodnutím
a postupem se TSM zbavily téměř třímilionového dluhu a dnes
prosperují podobně jako malá úspěšná firma s pravidelnými
investicemi do nového majetku,

– Služby Nové Hrady s.r.o. – tepelné hospodářství: tato městská
firma splatila svůj dlouholetý závazek vůči městu, je zisková
a daří se neustále snižovat cenu tepla pro občany,

– Tělovýchovná jednota Nové Hrady: z důvodu nepřehledné daňové
evidence a určité ztrátovosti jsme se rozhodli změnit vedení
účetnictví na podvojné, abychom viděli do výsledku hospodaření
jednotlivých činností tělovýchovné jednoty, dosáhli jsme tak
průběžného každoročního vyrovnaného rozpočtu.

Opravdovým základem “města pro všechny
generace” jsou lidé, tedy jeho obyvatelé. A je-
dině lidé aktivní, podnikaví, slušní a lidé pozi-
tivně motivovaní mohou dokázat dovést Nové
Hrady k jejich prosperitě, jejíž přirozenou sou-
částí jsou pak mimo jiné i ty silnice, chodníky,
budovy, veřejná prostranství a další potřebná
infrastruktura a služby.

Kde se tedy skrývá základ budoucí udrži-
telné prosperity Nových Hradů a jejich osad?
Skrývá se v mladé generaci a v tom, jaká ta
mladá generace bude. Ale to jaká bude, závisí
dnes na nás, tj. generaci jejich rodičů, prarodi-
čů, učitelů a všech dalších lidí, kteří se dětem a
mládeží věnují a aktivně s ní pracují.

Stejně jako tomu bylo doposud, bude mojí
osobní prioritou pro období 2018 – 2022 pod-
pora a reálná práce na aktivitách, které efektiv-
ně přispějí k výchově, vzdělávání a formování
mladé generace. Mojí prioritou je to, aby tato
mladá generace mohla svoji aktivitu, nadšení,
znalosti a dovednosti účinně projevovat v No-

vých Hradech a nemusela se kvůli omezeným
možnostem stěhovat do jiných měst. Nejsem
naivní a vím, že město vždy bude ztrácet část
mladé generace, která bude z města odcházet
za pracovním uplatněním, za partnery, za poz-
náním apod. Naší společnou snahou by ale
mělo být tyto ztráty minimalizovat. Jak?
Kvalitními životními podmínkami v našem
městě, které budou odrazovat k odchodům
stávající mladou generaci a naopak motivo-
vat nově příchozí k tomu, aby se v našem
městě usadili.

Pokud mám být konkrétní, tak mohu vy-
jmenovat několik bodů, které chci v rámci vo-
lebního programu Občanů pro zdravé město
prosazovat.

1) Příprava projektů a aktivit zaměřených
na prospěšné a užitečné aktivity ve prospěch
novohradských dětí a mládeže (např. po re-
konstrukci bývalých jeslí podporovat jejich
využití dětmi a mládeží, pořádat příměstské
tábory, pomáhat sportovním organizacím
v získávání dotací z MŠMT či z jiných fondů,
apod.)

2) Jako člen Školské rady Základní školy
Nové Hrady prosazovat a podporovat aktivity,
které povedou ke zvýšení kvality výuky a vý-

chovy ve škole a k rozšíření mimoškolních
aktivit organizovaných pro žáky školy.

3) Navrhovat a realizovat aktivity, které
povedou k zapojování mladých lidí do veřej-
ného života. Prvním krokem může být iniciace
vzniku komise pro děti a mládež složená pře-
devším z těchto věkových skupin.

4) V dotačním programu města i nadále
zdůrazňovat práci s mládeží a podporovat na-
výšení prostředků na program zaměřený na
vedení kroužků. Kromě toho pak připravit ak-
tualizaci pravidel tak, aby vyšší podporu zís-
kávaly organizace na aktivity zapojující děti a
mládež.

Kromě výše zmíněných priorit bych rád
pokračoval i v dosavadním úsilí o dodržování
maximální transparentnosti chování města
vůči obyvatelům, podnikatelům a neziskovým
organizacím. Budu důsledně prosazovat myš-
lenku, že „nestačí dělat jen dobré věci, ale je
nutné tyto dobré věci dělat také dobře“. Chyb-
ným způsobem realizace totiž tyto „dobré
věci“ významně ztrácí na své kvalitě a ve
svém výsledku mohou mít zcela opačný, tj.
negativní efekt.

Mgr. Michal Jarolímek
(Občané pro zdravé město, kandidát č. 3)

Město pro všechny
generace očima
M. Jarolímka
(pokračování ze str. 15)

pokračování na str. 17
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Heslem kampaně našeho sdružení je „Nové Hrady domovem“.

Místo, kde žijeme, nekončí za hranicí našeho pozemku, má pro nás
širší rozměr a musí být důvodem k radosti. Náš program se zaměřuje na
udržitelnou strategii rozvoje, dostupné bydlení, efektivní hospodaření,
rozvážné investice, aktivní vyžití a bezpečnost. Tato témata jsou obec-
ným základem řízení města, ovšem známé přísloví říká, když dva dě-
lají totéž, není to vždy totéž. Dokázali jsme pojmenovat současné
problémy a nabídnout jejich řešení. Vše představíme v našem voleb-
ním programu, který Vám milí spoluobčané předáme osobně v rámci
kontaktní kampaně.

Leccos se o nás povídá, rád bych proto uvedl některé věci

na správnou míru:

– v případě volebního úspěchu a dohody jsem jako lídr kandidátky
dostatečně připraven na funkci starosty města,

– nebudeme rozprodávat městské majetky, ačkoli v minulosti
o určité nemovitosti projevili někteří naši kandidáti zájem,

– místní politika nikde nebývá levá ani pravá, ale dobrá nebo špatná,
velmi dobře znám rozpočet našeho města a jeho rezervy,

– na každou uvolněnou vedoucí funkci bude vyhlášeno řádné
výběrové řízení, žádné protěžování,

– usmívám se občasným zaručeným zprávám: fámy, lži, strach nebo
hysterie?,

– nemáme žádné marketingové poradce, vše se rodí v našich
hlavách a kampani věnujeme spoustu času, energie a vlastních
prostředků,

– děkujeme těm, kteří přispěli svými podněty do našeho programu.

S plnou odpovědností z pozice lídra kandidátky Vám vážení spolu-
občané nabízím tým zkušených lidí, za které ručím, že v případě voleb-
ního úspěchu budou odpovědně řídit naše město v dalším čtyřletém
období. Naše práce je týmová, proto i rozhodování a řízení města na
všech jeho úrovních bude probíhat transparentně.

Jménem kandidátů sdružení Společně pro Novohradsko
Josef Vochoska

Chronologie kauzy bývalé Pohraniční roty
V každém čísle Novohradského zpravoda-

je je obvykle spousta zajímavých a věcných
článků k aktuálnímu dění ve městě. Ovšem
v záležitosti bývalé Pohraniční roty jsme se po
lednové informaci pana starosty mohli o dal-
ším dění dozvědět zase až v předchozím čísle.
Aktuální stav je nám tedy dobře znám a já
bych vás v následujícím textu rád seznámil
s kompletním děním okolo tohoto objektu od
doby, kdy jej opustila cizinecká policie.

V říjnu 2011 starosta města na základě sou-
hlasu městské rady podepsal „Zápis“ o bez-
úplatném užívání vyjmenovaných objektů a
pozemků v areálu bývalé Pohraniční roty se
zástupci Ministerstva vnitra - Správy logistic-
kého zabezpečení Policejního prezidia. Toto
bezúplatné užívání se ale nevztahovalo na ne-
bytové prostory v hlavní budově areálu - kan-
celáře, šatny, chodbu a sociální zařízení. Na
ně byla uzavřena klasická komerční nájemní
smlouva s Technickými službami města (TSM),
která byla jednotlivými dodatky postupně pro-
dlužována. S obsahem onoho zápisu jsem se
seznámil bohužel až v okamžiku, když jsem
pátral, z jakého důvodu platí TSM neúměrně
vysokou částku především za spotřebu zemní-
ho plynu a vody. K dispozici jsem měl do té
doby pouze výše zmíněnou nájemní smlouvu
s ročním nájemným ve výši 30 tisíc Kč, kterou
jsem získal od TSM a považoval jsem ji vzhle-
dem k velikosti pronajímaných prostor za vel-
mi výhodnou. Běžnou praxí na jednání rady
města totiž je, že pan starosta komentuje kaž-
dý bod programu, který radní dostanou po pří-
chodu na jednání, podklady k jednotlivým
bodům však radní nedostávají. Je třeba ale
poctivě říci, že tyto podklady si je možné vy-
žádat.

Důležité pro současný stav je ale to, že už
v tomto zápisu z roku 2011 v čl. II odst. 3, je
jasně sděleno, že hlavní budova je předmětem
přímého prodeje jinému majiteli a nájemní
smlouva s TSM platí pouze do doby prodeje
tohoto objektu. Jinými slovy, pokud Minister-
stvo vnitra tento objekt prodá, má právo od

smlouvy odstoupit a TSM musí následně
bezodkladně tento objekt opustit. Práva a po-
vinnosti z nájemní smlouvy se tímto okamži-
kem ruší.

V obsahu onoho zápisu je dále velmi spor-
né, že město bude platit veškeré náklady za
celý objekt, nejen za pronajaté a vypůjčené
části. Korunu tomu všemu dává čl. V odst. 2,
kde město bere na vědomí, že přenechaný ne-
movitý majetek a nebytové prostory nejsou
pojištěny. S podpisem takového ujednání by
měl mít problém každý řádný hospodář. Lze se
domnívat, že byla učiněna jakási gentleman-
ská dohoda, která stanovila, že pokud město
převezme uvedené náklady, mohlo by očeká-
vat bezúplatný převod tohoto majetku na měs-
to. V tržním prostředí to ale chodí bohužel
jinak. Platí, co je psáno, to je prostě dáno.
TSM tak od roku 2012 zaplatily za veškerý
provoz více než 4 miliony Kč. Z toho pro své
skutečné výdaje potřebovaly zhruba 60 %, to
ostatní šlo celkem zbytečně z našich kapes.

Celý areál byl geometrickým plánem
v roce 2011 rozdělen na 2 části – dolní a horní
areál dle dohody mezi úředníky Ministerstva
vnitra a městem Nové Hrady zastoupené sta-
rostou města a vedoucím stavebního úřadu.
Ministerští úředníci navrhovali oddělit dolní a
horní část areálu tak, aby dolnímu areálu zůs-
tala i vnitřní obslužná cesta, která se nachází
podél hlavní budovy bývalé Pohraniční roty.
Vedoucí stavebního úřadu společně se sta-
rostou města na jednání ale celkem logicky
navrhli, aby vnitřní obslužná cesta patřila hor-
nímu areálu a to pro případ, kdyby každou část
areálu vlastnila jiná osoba. Každý vlastník by
tak mohl bezproblémově užívat svůj majetek.
Na základě vzájemné dohody tak k hornímu
areálu připadla i vnitřní obslužná neveřejná
cesta, která je v katastru nemovitostí vedena
jako ostatní plocha.

Ovšem vůbec se ale v té době neuvažovalo
nebo spíše zapomnělo na veškeré přípojky,
které jsou vybudovány pro hlavní budovu
v horním areálu a následně jsou teprve podruž-

ně rozvedeny do budov v areálu dolním. Což
je samozřejmě problém v případě rozdílných
vlastníků pro toho, kdo vlastní dolní areál a
tím je dnes město Nové Hrady.

V polovině roku 2014 městské zastupitel-
stvo souhlasilo s bezúplatným převodem dolní
části areálu od Ministerstva vnitra. Město se
přitom zavázalo, že bude po dobu minimálně
10 let využívat tuto část areálu k aktivitám
policie, hasičů, záchranářů a TSM. K dolní-
mu areálu pro vysvětlení patří vjezd dolní
branou z Vilové čtvrti, 9 staveb (dílny, skla-
dy, kotce), trvalý travní porost a ostatní plo-
chy. Původní pořizovací hodnota z roku 1986
byla 9,6 mil. Kč.

Následně byl v červenci 2014 zpracován
znalecký posudek na horní část areálu, kam
patří vjezd horní branou od Zámeckého dvora,
ubytovací zařízení s víceúčelovou stavbou,
technická stavba pro čerpání vody, místní ob-
služná neveřejná cesta, ostatní plochy a orná
půda. Zjištěná cena tohoto nabízeného majetku
podle platné oceňovací vyhlášky je 23 mil. Kč,
tržní ocenění srovnávací metodou stanovil od-
hadce na 9 mil. Kč. Ministerstvo vnitra nabíd-
lo následně v roce 2015 tento pro ministerstvo
nepotřebný majetek k prodeji za minimální
nabídkovou kupní cenu 8,5 mil. Kč. O této na-
bídce vedení město vědělo, několikrát od té
doby jsme se na jednání městské rady tímto té-
matem zabývali, ale bohužel jen okrajově.
V březnu 2017 bylo rozhodnuto, že starosta
města připraví žádost o bezúplatný převod to-
hoto areálu, podaná byla v květnu 2017. Opět
připomínám, že vedení města vědělo o státním
zájmu upřednostnit prodej této části areálu.
Odpověď z ministerstva se tedy dala předpo-
kládat, byla dle očekávání negativní.

Tento areál považuji jako celek za strate-
gicky důležitý, vhodný svým umístěním, vyba-
vením a zázemím nejen pro TSM a Integrovaný
záchranný systém města, ale především hlavní
ubytovací část bývalé roty má v současné
době značný potenciál využití. Můžeme zde

pokračování na str. 18

NOVÉ IMPULSY PRO NOVÉ HRADY
(pokračování ze str. 16)



18 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ září 2018

postupně vybudovat malometrážní a sociální
byty, můžeme se třeba zaměřit na vzdělávací
zařízení, ale i na jiné komerční využití, jako je
pronájem kanceláří nebo zřízení malé výrobní
provozovny. Měl jsem a stále mám proto emi-
nentní zájem o získání celého areálu bývalé
Pohraniční roty do majetku města.

O nabízený areál nebyl dlouhodobě zájem,
minimální nabídková cena se tak postupně
snižovala. V době, kdy vyhlášená cena klesla
až na částku 3,25 mil. Kč, jsem v rámci jedná-
ní rady navrhnul, aby město za tuto cenu horní
areál koupilo. Byl jsem a stále jsem přesvěd-
čen, že to byla správná doba pro podání nabíd-
ky ze strany města. Pokud bychom takový
areál chtěli postavit v současné době, jak se
říká „na zeleném“, stálo by to město dle zpra-
covaného znaleckého posudku 45 mil. Kč.
Většina členů rady města i většina osloveného
finančního výboru se ale postavila proti tomu-
to přímému nákupu s tím, že by se nabídková
cena od ministerstva měla pohybovat mezi 2 –
3 mil. Kč, nejlépe ale tak 1 mil. Kč.

Tady uvedu pro představu několik příkladů
prodeje nebo nákupu nemovitého majetku:

– Pohraniční rota (1986):
obestavěný prostor 16.802 m3,
zjištěná tržní hodnota 9 mil. Kč,
poslední nabídka na prodej 3,25 mil. Kč,
rozhodnuto nekoupit

– Hotel Máj (1978):
obestavěný prostor 10.500 m3,
zjištěná tržní hodnota 5,5 mil. Kč,
město koupilo za 6,3 mil. Kč
(5,8 mil. Kč budova, 0,5 mil. Kč vybavení)

– Celnice (1999):
obestavěný prostor 2.066 m3,
zjištěná tržní hodnota 5,75 mil. Kč,
město prodalo za 5,75 mil. Kč
(zde se provedl následně zápočet vlastní
investice nájemce).
Neuběhly dále ani tři měsíce a na město

přišla zpráva z ministerstva, že se o nabízený
majetek uchází kupec, který po složení po-
vinné kauce složil následně také celou na-
bídnutou kupní cenu. Rázem nastal „Poplach
v Kovářské uličce“, který se ale ve směru k ob-
čanům proměnil v ticho nebo spíše v nepodání
včasné informace. Není se proto co divit, že se
tak mezi občany začaly vytvářet dezinformace.

Vedení po tu dobu určitě nespalo, problém
se snažilo intenzivně řešit a stav zvrátit.

Součástí prodeje byla totiž i již výše zmíně-
ná obslužná neveřejná cesta kolem hlavní bu-
dovy, která je v současné době využívaná také

pro obsluhu a přístup do městského dolního
areálu. Jedná se v podstatě o důležitou přístu-
povou a obslužnou komunikaci, proto se tato
součást prodávaného majetku využila pro jed-
nání s ministerstvem. Když se ale vrátím do
roku 2011, kdy se rozděloval areál na dvě
části, tak tato cesta se sice řešila, ale se způ-
sobem konečného geometrického rozdělení
byl vysloven bohužel souhlas.

Jednotlivá jednání probíhala na Minister-
stvu vnitra a Ministerstvu financí, kde se na-
příklad paní ministryně podivovala nad tím,
proč město nemělo zájem pořídit si majetek
v současné reprodukční ceně 45 milionů Kč za
„pouhé“ miliony tři a kousek. Ale stalo se.

Další informace o osobní iniciativě pana
starosty a dalších okolnostech v této věci již
všichni známe z jeho předchozích příspěvků v
Novohradském zpravodaji.

Chtěl bych připomenout, že i já se snažím
přispět svými stranickými kontakty na minis-
tra vnitra k dosažení našeho společného cíle,
kterým je zvrácení a nejlépe zrušení celé
transakce prodeje horního areálu bývalé roty.
Důležité pro nás je, aby tento areál do budouc-
na sloužil jako jeden celek ku prospěchu naše-
ho města a jeho občanů.

Doufám, že se nám to podaří.
Za sdružení Společně pro Novohradsko

Josef Vochoska

Chronologie kauzy
bývalé Pohraniční roty
(pokračování ze str. 17)

Volební program kandidátky
Sdružení kandidátů Občanské demokratické strany,

kandidátů KDU-ČSL a nezávislých kandidátů
Vážení spoluobčané,

po čtyřech letech jsou před námi opět komunální volby a vy budete
rozhodovat, kdo bude na příští čtyři roky zodpovědný za fungování a
rozvoj našeho města. Je nezbytné si uvědomit, že představitelé města,
zastupitelé, radní a starosta svým rozhodováním podstatně ovlivňují
kvalitu života ve městě – počínaje územním plánem, který řeší napří-
klad možnost individuální bytové výstavby, přes stanovení výše vodné-
ho a stočného, poplatků za likvidaci komunálního odpadu i například
výše daně z nemovitostí. Rozhodují o zajištění čistoty ve městě, údržby
veřejných prostranství, řádného stavu chodníků, místních komunikací a
vodovodní a kanalizační sítě, podílejí se na zajištění řádného fungování
školy a školky. Starají se o realizaci rozvojových projektů, o podporu
spolkové činnosti, sportu, kultury, atd. Podstatně se rozhodování samo-
správy promítá i do zaměstnanosti ve městě, do zajištění vlakových
a autobusových spojů, do oprav a rekonstrukcí silnic, kterými je naše
město spojeno s okolím a do řady dalších, pro nás velmi podstatných
okruhů činností. Proto si vás dovolujeme vyzvat, abyste i přes vše-
obecné rozladění politikou nerezignovali, abyste přišli k volbám a pod-
pořili nás. Jsme schopni a ochotni dobře pracovat pro naše město a jeho
občany.

Volební program

Investice podporující rozvoj
Budeme hospodařit úsporně a účelně, aby provozní rozpočet města zů-
stával přebytkový a ušetřené peníze bylo možné využít na přípravu pro-
jektů, na něž se budeme snažit získat dotace a granty z krajských,
národních a evropských fondů.

¡ Za důležité považujeme mít trvale kvalitní dodávky pitné vody
a kvalitní čištění odpadních vod

¡ Budeme usilovat o rekonstrukci přivaděče pitné vody z Jedlice
¡ Postupně zajistíme  výměnu nejstarších a poruchových částí

vodovodní a kanalizační sítě
¡ Zajistíme vybudování chodníků a řádného veřejného osvětlení na Jakuli
¡ Zajistíme postupnou opravu místních komunikací a chodníků

Školství a vzdělávání
Vzdělávání dětí je pro nás jednou z hlavních priorit.
¡ V popředí zájmu bude zajištění kvalitního učitelského sboru,

jazyková a hudební výchova již od mateřské školy a vytváření
podmínek pro sportovní a pohybové aktivity mládeže

¡ Mladým pedagogům nabídneme bydlení v obecních bytech
¡ Formou stipendií bychom rádi podpořili středoškoláky

a vysokoškoláky ze sociálně slabých rodin
¡ Budeme trvat na zajištění dobré dopravní obslužnosti pro studenty

středních škol
¡ Podpoříme aktivity zajišťující udržení a další rozvoj akademických

a univerzitních pracovišť ve městě

Kvalitní sociální péče a zdravotnictví
Senioři nesmějí mít pocit, že je město zanedbává a zapomíná na ně.
¡ Zajistíme zkvalitnění a zefektivnění služeb pro seniory,včetně

kulturních, pracovních a společenských aktivit
¡ Sociální pomoc a péče o znevýhodněné a postižené spoluobčany

musí vycházet z individuálních potřeb, to znamená na ně působit
aktivně, pomáhat jim rozvíjet samostatnost a osobní zodpovědnost

pokračování na str. 19
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¡ Zasadíme se o udržení zdravotní péče ve městě a zachování
Lékařské služby první pomoci na poliklinice v Trhových Svinech

¡ Pro mladé lékaře vytvoříme atraktivní podmínky, které je přivedou
do města

Lepší životní prostředí a příjemné bydlení, bezpečnost
Příjemné a kvalitní bydlení ve zdravém prostředí musí doplňovat široká
nabídka aktivit pro trávení volného času.
¡ Budeme prosazovat bezplatný svoz a likvidaci komunálního

odpadu pro občany města
¡ Považujeme za důležité další zlepšení separace odpadu a rozšíření

počtu separačních míst
¡ Podpoříme individuální a případně i družstevní bytovou výstavbu
¡ Výstavba obecních bytů pro mladé zejména formou půdních vestaveb

¡ budeme usilovat o zapojení městských objektů a budeme
podporovat zapojení občanů do projektů úspor energií
(Zelená úsporám)

¡ Budeme usilovat o obnovení obvodního oddělení Policie ČR
nebo zřídíme městskou policii

¡ Budeme trvat na tom, aby občané města a jeho částí byli chráněni
před obtěžováním a neurvalým chováním některých našich
spoluobčanů

Prosperita, trh práce, zaměstnanost, doprava
Náš cíl je hospodářská prosperita města. Jen úspěšní živnostníci, podni-
katelé a firmy mohou přispět k nižší nezaměstnanosti. Největší službou
pro seniory bude, pokud budou mladí lidé (jejich děti a vnuci) zůstávat
v našem městě a nebudou odcházet za prací a lepší životní perspektivou.
¡ Budeme jednat se stávajícími zaměstnavateli o možnostech

zaměstnání dalších pracovníků
¡ Podpoříme rekvalifikace pracovníků pro oblast služeb
¡ Zasadíme se o dobrou dopravní dostupnost míst, kam dojíždějí

naši občané za prací (T. Sviny, Č. Velenice, Č. Budějovice)
¡ Formou projektů podpoříme jazykovou gramotnost zaměstnanců

a to zejména ve službách
¡ Budeme usilovat o realizaci bezpečnostních opatření na

komunikacích na České Budějovice, obchvaty obcí, narovnání
zatáček, odkácení nebezpečných stromů atd.

Více kultury a sportu
Lidé nemohou ve městě jen bydlet, ale musí mít možnost i aktivně od-
počívat a kulturně žít. V kulturní i sportovní činnosti v Nových Hradech
je stále co vylepšovat.
¡ Kulturní nabídka musí odpovídat zejména a především zájmu

a vkusu novohradských občanů, budeme dělat kulturu pro ně
a ne kulturu, o kterou není zájem

¡ Za nezbytné považujeme koordinaci kulturních akcí a vytváření
podmínek ze strany města pro vznik zájmových kulturních spolků
a skupin

¡ Pokusíme se oslovit mladé lidi tak, aby si našli cestu ke kultuře
a sportu

¡ Podpoříme kvalitní kulturní akce organizované a pořádané jinými
subjekty

Máme svoje město rádi. Na kandidátce máme zkušené politiky,

z jejichž práce a to nejen v minulosti, máme užitek všichni.

Sdružení Občanské demokratické strany,
Křesťansko-demokratické unie
– Československé strany lidové

a nezávislých kandidátů
Kandidáti:
1. Ing. František Štangl muž 57 let ředitel, NH
2. MUDr. Jaroslava Albertová žena 52 let zubní lékařka, NH
3. Mgr. Romana Pospíšilová žena 53 let středoškol. učitelka, NH
4. Václav Švarc muž 45 let kuchař, NH
5. Pavel  Vochozka muž 53 let správce majetku, NH
6. Ing. Marie  Štanglová žena 57 let agronom, NH
7. Ing. Jan Pelech muž 59 let vedoucí oddělení, NH
8. Bc. František Štangl muž 32 let revírník, NH
9. Ing. Pavel Kříha muž 48 let jednatel firmy, NH

10. Jiří Jann muž 61 let st. zaměstnanec, NH
11. Václav Kysela muž 56 let skladník, NH
12. Tereza Kříhová žena 24 let studentka, NH
13. Václav Strnad muž 65 let důchodce, NH
14. Josef Horalík muž 60 let elektrikář, NH
15. Jiří Matějka muž 65 let důchodce, Údolí u NH

Sdružení nezávislých kandidátů – Novohradsko
volební období 2014–2018

Vážení spoluobčané, nacházíme se v době
končícího volebního období 2014–2018, proto
mi dovolte, abych vás za subjekt „Sdružení ne-
závislých kandidátů – Novohradsko“ informo-
val o naší práci ve prospěch občanů města.

V komunálních volbách v roce 2014 jsem
byl zvolen jako jediný zastupitel za toto sdru-
žení do Zastupitelstva města Nové Hrady, kte-
ré mě následně zvolilo předsedou Kontrolního
výboru. Nezávislé sdružení bylo složeno
z místních aktivních občanů, a přestože jsme
získali pouze jediný mandát, naše práce byla
jistě vidět.

Rád bych vyzdvihnul práci členů sdružení
v jednotlivých výborech a komisích města, mé
poděkování patří zejména Ing. Zdeňku Do-
rschnerovi, Heleně Žiakové a Denise Grego-
rové.

Již druhé volební období jsem byl jako za-
stupitel města pověřen také oddáváním. V této

činnosti rád vycházím městu vstříc, baví mě a
to nejen pro samotnou obřadní atmosféru, ale
také proto, že se mnou spolupracují nebo spo-
lupracovaly výborné matrikářky, paní Jarka
Oppolzerová a paní Dáša Šabatková. Oběma
chci za toto osmileté „svatební období“ též
moc poděkovat.

V letošních komunálních volbách jsem se
rozhodnul opět kandidovat do Zastupitelstva
našeho města. Kandiduji za Nezávislé kandi-
dáty ve sdružení, které si dalo název „Společ-
ně pro Novohradsko“. Jedná se o sdružení
nezávislých kandidátů a místní ČSSD.

Na této spolupráci jsem se dohodnul s Pe-
píkem Vochoskou, současným místostarostou
města. Známe se dlouhá léta, máme stejné
nebo podobné názory na řízení a rozvoj města,
proto jsem s vytvořením tohoto sdružení sou-
hlasil. Jsem přesvědčen, že lídr naší kandidát-
ky Pepík Vochoska je vhodným kandidátem

na pozici starosty našeho města. Náš nový tým
jsme sestavovali společně a program sdružení
„Společně pro Novohradsko“ Vám občanům
předáme osobně během kontaktní kampaně
v druhé polovině září.

Výsledky letošních komunálních voleb máte
v rukou Vy, voliči, proto přijďte volit a vystav-
te tak jednotlivým kandidujícím subjektům
vysvědčení.

Úplně na závěr mi dovolte, abych podě-
koval všem zaměstnancům Městského úřa-
du v Nových Hradech, se kterými jsem měl
možnost spolupracovat a jednat během celé-
ho čtyřletého volebního období.

Přeji Vám šťastnou ruku a jasnou mysl při
výběru Vašich favoritů.

Ivan Dorotovič

Volební program kandidátky
Sdružení kandidátů Občanské demokratické strany,
kandidátů KDU-ČSL a nezávislých kandidátů
(pokračování ze str. 18)
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Nové Hrady
očima podnikatele a turisty

S blížícími se komunálními volbami nastává vždy kratší či delší období bilanco-
vání let předchozích a stejně tak výhledů do budoucna. Toto období zažívám osob-
ně na Nových Hradech již potřetí, nicméně poprvé bych rád přispěl pohledem
podnikatele a potažmo i návštěvníka města Nové Hrady a jeho blízkého okolí.

Budova Rezidence, v novodobé historii již jako wellness hotel oslavila v loň-
ském roce 10 let svého znovuotevření, poté, co se podařilo tento objekt zachránit
a smysluplně využít. Mé poděkování patří nejprve Ing. Františku Štanglovi a za-
stupitelům, kteří se zasloužil o to, že objekt získalo město do svého vlastnictví a i
přes pochopitelné obavy uzavřelo smlouvu o revitalizaci celého objektu s naší ak-
ciovou společností. Následně můj dík patří Mgr. Vladimíru Hokrovi a zastupite-
lům, kteří s ním v uplynulých dvou volebních obdobích s námi spolupracovali na
admistrativní podpoře celého projektu a ve své podstatě jeho uvedení do provozu.

Díky společnému úsilí si tak v průběhu uplynulých 10 let Rezidence získala
své stabilní místo na poli cestovního ruchu a stala se jedním z nejoblíbenějších
wellness hotelů v rámci celé České republiky, který navštíví v průměru jeden tisíc
hostů každý měsíc. Pracuji denně s informacemi a daty, které nám hosté nechávají
jako svou zpětnou vazbu nejenom k vlastnímu provozu hotelu, ale také městu
Nové Hrady. Naši hosté popisují město jako klidné, bezpečné a čisté, jehož nej-
větší devizou je okolní panenská příroda Novohradských hor. Kladně hodnotí
práci místního Kulturního a informačního centra, stejně jako postupně se rozvíje-
jící doprovodnou infrastrukturu doplňkových aktivit. Naproti tomu naši hosté a
návštěvníci města postrádají nabídku tanečních a hudebních večerů, kam by moh-
li vyrazit zejména při svých víkendových pobytech, což se s rozvojem drobněj-
ších doplňkových aktivit sportovního charakteru může stát tipem pro nové nebo
stávající podnikatele a rozšířit tak nabídku služeb jak pro obyvatele města, tak i
pro turisty.

Z pohledu podnikatele mohu mluvit čistě za naši firmu. V dlouhodobém pří-
stupu vedení města vůči naší akciové společnosti nenalézám žádná negativa, na-
opak se průběžně setkáváme a snažíme se společně o další rozvoj města a aktivit,
které zde návštěvníkům můžeme nabídnout. V období uplynulých 10 let jsme ře-
šili nejenom věci příjemné, ale i mnoho velmi nepříjemných. Nikdy se nestalo, že
by se současné vedení města nesnažilo nalézt s námi co nejvhodnější řešení nebo
že by starosta Mgr. Hokr vůči nám nedodržel své slovo.

Osobně tedy věřím, že si Nové Hrady i nadále udrží svou pověst oblíbené tu-
ristické destinace v jižních Čechách, kterou se podařilo v uplynulých letech
vybudovat.

Mgr. Jakub Dvořák, ředitel wellness hotelu Rezidence

Poslanec Jan Bartošek
hodnotí

Celkem často slýchám názor, že práce poslance obná-
ší pouze zvedání rukou ve sněmovně.

Za sebe můžu říct, že to je pouze ta menší část mé prá-
ce, většinu času trávím naopak ve svém regionu, v jižních
Čechách. Většinu profesního života jsem pomáhal lidem
v nouzi, koneckonců 12 let jsem léčil drogově závislé a i
politiku beru jako poslání pomáhat tam, kde je to potřeba.

Mluvím s lidmi o tom, co je trápí, bavím se se zástupci
měst a obcí, s dobrovolnými hasiči, se zástupci škol a so-
ciálních zařízení nebo s hospodáři o kůrovcové kalamitě
a suchu, jež nás všechny nyní trápí.

Mé telefonní číslo je veřejně dostupné a kdokoli potře-
buje, může mě navštívit na krajské kanceláři KDU-ČSL
v Českých Budějovicích. A pokud nemůže, přijedu kam
je potřeba.

Proto, když mě požádali zastupitelé z Nových Hradů
o pomoc a radu ve věci prodeje bývalé posádky, rád jsem
jim pomohl zprostředkovat setkání na ministerstvu fi-
nancí. Rozumím tomu, že nikdo, komu na jeho obci/měs-
tě záleží, nechce, aby v něm rostly herny nebo ubytovny
pochybné pověsti narušující život ve městě.

Je dobře, že se na mě starosta obrátil, protože jako
bývalý místostarosta z Dačic, a že práci v komunální
politice mám moc rád, jsem přesvědčen, že si musíme
navzájem pomáhat. Když se síly spojují, přináší to po-
koj a požehnání. Zvláště v dnešní době se ukazuje, že
spolupráce a vzájemný respekt má větší hodnotu, než
urážky a napadání. Potvrdilo se to i nyní, s pocitem dobře
vykonané práce můžu konstatovat, že naše spolupráce
nesla dobré ovoce!

Jsem zde, abych pracoval pro svůj region a lidi, kteří
v něm žijí, proto mě těší, že jsem mohl v této věci pomo-
ci, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit, například pros-
třednictvím e-mailu mail@janbartosek.cz

Poslanec Jan Bartošek

Vzpomínka na pana učitele Mgr. Václava Marka
Když jsem se po nečekaném úmrtí pana

učitele Marka o pár dní později setkal s jeho
neteří Michaelou, vyprávěla mi o jejich pos-
ledním setkání, které se uskutečnilo právě
v den svátku jejího „strejdy“. Protože jsem byl
následně požádán, abych protřídil jeho pozůs-
talost a pomohl s naplněním jeho přání, aby
jeho věci, knihy a sbírky byly nabídnuty k dal-
šímu využití škole, spolkům a novohradskému
muzeu, chodil jsem ve volných chvilkách (zej-
ména po nocích) do jeho bytu a postupně pro-
cházel „poklady“ pana učitele i jeho milované
manželky.

Nakonec jsme ve spolupráci s Technickými
službami města velkou část této pozůstalosti
převezli do našeho provizorního depozitáře, ze
kterého budou postupně zejména knihy, časo-
pisy i drobné předměty rozdělovány k dalšímu
využití pro místní ochránce přírody, školu, mu-
zeum (zejména téma železnice) a především
skanzen železné opony.

Přestože jsem byl fascinován obrovským
sběratelským úsilím pana učitele a neskuteč-

ným záběrem jeho zájmů, osobně nejsilnějšími
tématem pro mne bylo postupné objevování
duše pana učitele Marka. Znal jsem ho samo-
zřejmě ze školy jako výborného pedagoga,
vnímal ho jako dlouholetého kolegu a kamará-
da mého táty, jako člověka aktivního kolem
přírody, ochrany státní hranice či jeho milova-
ných mašinek, nikdy jsem však neměl mož-
nost nahlédnout dále do jeho duše, protože
jsme si sice byli přátelsky nakloněni, ale
s ohledem na věk jsem těžko mohl zažít a znát
všechny jeho životní etapy…

A tak jsem po těch nocích postupně obje-
voval nečekané momenty, doslova obrečel
sílu a krásu vztahu k jeho milované Mařence
(jejíž všechny věci i po její smrti zachoval ve
svém bytě) a vnímal i určitý krásně staromil-
ský způsob fungování jeho života a nové roz-
měry jeho zájmu o přírodu, státní hranici,
historii školství v regionu a další zajímavosti.

Již během třídění pozůstalosti jsem si čas-
tokrát říkal, že by bylo dobře vytvořit nějakou
vzpomínku na pana učitele a jeho manželku.

A velmi pozitivní reakce na můj drobný
vzpomínkový článek po jeho smrti mi jen po-
tvrdily, že těch, kdo oba dva měli rádi, je
opravdu mnoho.

Proto jsem se po dohodě s neteří pana uči-
tele rozhodl, že v den jeho svátku bychom
uspořádali malou vzpomínku, která by vedle
symbolického položení květiny u hrobu při-
nesla i odhalení informačního panelu k připo-
menutí alespoň části jeho životních osudů.
Tento informační panel bude umístěn v rámci
skanzenu ochrany státní hranice a železné
opony, tedy v místě, na kterém jsme se v době
před jeho smrtí často setkávali a které by bez
jeho přičinění jen těžko vznikalo.

Pokud tedy máte chuť zavzpomínat, sym-
bolicky poděkovat či si jen připomenout pana
učitele Mgr. Václava Marka, přijďte v pátek
28.9.2018 v 15.00 hodin ke skanzenu. Symbo-
lické položení květin k hrobu na borovanském
hřbitově proběhne ve 13.30 hodin.

Mgr. Vladimír Hokr
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Myslivecký spolek Nové Hrady, z. s.
KOMU SE NELENÍ, TOMU SE ZELENÍ
Vážení čtenáři, léto se pomalu chýlí ke konci a je tedy vhodná doba

na krátkou úvahu nad první polovinou roku.
Chceme-li se soustředit na správné věci a přestat opakovat chyby

z minulosti, musíme dostatečně sebekriticky zapřemýšlet nad tím, co se
nám podařilo, co méně, čemu jsme se věnovali i si přiznat, co jsme
zanedbali.

Většina z nás posuzuje vlastní, soukromý život, přesto, proč se ne-
podívat na činnost spolku?

Ohlédnu-li se zpět, mám upřímnou radost, co všechno náš novo-
hradský Myslivecký spolek v uplynulých měsících dokázal. A protože
mnoho akcí se týká i „nemyslivců“, dovolte mi, abych Vám připomněla
alespoň ty největší:

Leden 2018
¡ Myslivecký ples

Přišlo mnoho hostů místních i přespolních a někteří opravdu z dale-
ka. Jedlo se i popíjelo a hudba hrála tak krásně, že tančili snad všich-
ni. K tomu bohatá tombola a spousta zábavy.

Květen 2018
¡ Soutěž Zlatá srnčí trofej, memoriál. B. Švarce

Několik desítek dětí různých věkových kategorií v doprovodu svých
rodičů, nebo s vedoucími kroužků. Soutěžilo se v několika vědo-
mostních okruzích, bylo to napínavé, poučné i zábavné.

Červen 2018
¡ Dětský pohádkový den v zámeckém parku

Akce Města Nové Hrady, spousta zábavy pro děti a večerní benefič-
ní koncert pro dospělé, jehož výtěžek putoval na podporu nemoc-
ných dětí. Několik členů našeho spolku se zúčastnilo a pomáhalo se
zajištěním.

¡ Den ochrany přírody, myslivosti, rybářství a včelařství
Odhadovaná návštěvnost 1000 lidí, z toho 234 dětí!!! Tradiční akce
místních spolků, propagující vše, co se přírody týká. Den plný zába-
vy, dětských i dospěláckých soutěží, dobrého jídla, pití i muziky.

… a mezi tím vším, jsme zvládli i mnoho jiného, co ne všichni víte:

¡ Ochranné prvky – „zradidla“
Podél hlavních tahů z Nových Hradů jsme opravili původní a nain-

stalovali nové ochranné prvky, tak abychom zabránili střetu zvěře s vo-
zidly. My, myslivci, těmto ochranným prvkům říkáme „zradidla“
a používáme dva typy: vizuální a pachová. Vizuální fungují pouze

v noci, a to tak, že světlo z projíždějícího vozu zavadí o etiketu ze
speciálního materiálu, která toto světlo odrazí směrem do louky/pole a
přítomnou zvěř tak „zradí“ od pohybu k silnici. Důležité je správné
umístění etiket a kontrola jejich stavu (čistota, neporušenost…). Oproti
tomu pachová zradidla fungují sice po celý den, ale látku v nich obsaže-
nou, která zvěř svým aroma odrazuje, je nutno v pravidelných interva-
lech měnit. Zvěř si zvykne poměrně rychle, měníme v závislosti na
konkrétních podmínkách přibližně jednou za 1,5–3 měsíce.

Ochranné prvky podél silnic jsou v dnešní době zvýšeného provozu
naprosto nezbytné. Silnice protkávají celou krajinu a zvěř nemá jinou
možnost, než je přecházet. Srážky zvěře s vozidly pak ve většině přípa-
dů končí smrtí zvěře, šokem posádky a pomačkanými plechy, někdy ale
bohužel i hůř. Zradidla sice nejsou 100% účinná, ale každý zachráněný
život se počítá. Až nás tedy příště uvidíte z auta někde ve škarpě, v gu-
movkách, se spreji a jiným zvláštním náčiním, víte, co tam děláme??

¡ Ochrana mláďat – „vyhánění“
Období květen, červen není jen o zábavných akcích pro veřejnost. Je

to čas, kdy myslivci zachraňují mláďata. „Vyhánění“ je sice veřejností
nejvíce spojováno se srnčaty, ale těch malých je tam venku mnohem víc.

Teorie je taková, že zemědělec ohlásí mysliveckému spolku s dosta-
tečným předstihem, kdy bude obhospodařovat který pozemek, myslivci
ho předtím v rojnici se svými psy projdou, pozemek „zapachují“ a nale-
zená mláďata správným způsobem odnesou na okraj k lesu, odkud si je
jejich matky odvedou do bezpečí a všechna budou zachráněna. Praxe
napříč republikou je, bohužel, ale taková, že zemědělci nehlásí vůbec
nic, popř. hlásí pár hodin před sečením, kdy je většina lidí - myslivců v
zaměstnání a zorganizovat pak účinné „vyhánění“, je velmi obtížné a
následky tragické.

V tomto směru je nutno velmi ocenit místní soukromé zemědělce za
příkladnou spolupráci s myslivci, protože nám ve většině případů vyhá-
nění umožnili a díky tomu jsme spoustu mláďat zachránili.

¡ Brigády
Nic není zadarmo, takže jsme o víkendech odpracovali i spoustu ho-

din nejrůznějších brigád, ať už se jednalo o práci na ochranu zvěře, po-
rostů, údržbu pozemků, klubovny, mysliveckých zařízení aj., a to vše
s cílem činnost spolku nejen udržet, ale pokud možno i zlepšit.

Spousta práce za námi, spousta práce před námi. Děkuji všem čle-
nům Mysliveckého spolku Nové Hrady za dosavadní činnost v uplynu-
lých měsících a přeji jim mnoho síly a energie do nadcházejícího
období.

Iveta Marhounová, předsedkyně Mysliveckého spolku NH

SENIORKLUB VYZÝVÁ

ZÁJEMCE O EXKURZI

DO PIVOVARU
BUDVAR,

ABY SE NAHLÁSILI

P. HAMBERGEROVÉ
725 713 655

NEBO P. KOVÁŘOVÉ
725 848 901

DO 15.9. !!!
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Údolští hasiči
INFORMUJÍ

Družstvo ŽENY SDH Údolí se zúčastnily
tradiční soutěže v pož. sportu pořádané hasiči
Hrdlořezy 28. července 2018. Soutěž se sklá-
dala ze štafetového běhu 4 x 60 m s překážka-
mi a požárního útoku. V kategorii „ŽENY“
byla družstva Hrdlořezy, Majdalena, Suchdol
nad Lužnicí a Údolí u N. Hradů. Naše druž-
stvo se umístilo po menší tech. závadě na stroji
na 3. místě. Další část soutěže byl hod prázd-
ným pivním sudem do dálky, kde 2. místo ob-
sadila L. Dolejší a 3. místo V. Bláhová.

Vyvrcholením soutěžní sezóny jsou pro
nás „Údolské slavnosti spojené s pož. soutěží
Memoriál Údolských hasičů“. Po zahájení a
pietní vzpomínce na zesnulé hasiče sboru za-
čala soutěž se sáním vody z vodního zdroje
(Stropnička – sací výška 3 m) a útočné proudy
překonání překážek. V soutěži byli družstva –
kategorie ŽENY – Údolí, Hrdlořezy, H. Strop-
nice – kategorie MUŽI – Údolí 1, Údolí 2,
H. Stropnice 1, H. Stropnice 2, Slavče, Horu-
sice, Dobrkovská Lhotka a Spolí. Hasiči Údolí
umístění: ŽENY – 1. místo (druhý nejlepší čas
soutěže po Muži Horusice), MUŽI 1 – 3. mís-
to, MUŽI 2 – 7. místo.

V průběhu soutěže v pořádném vedru nám
předvedli malý hasiči CIHELŇÁČCI Rapšach
ukázku hašení hořícího domu se záchranou
osob z domu s jejich kouzelným autíčkem.
Další ukázka byla od SOPTÍKU Hamr na ne-
hodu motorkářů. Tyto ukázky měli velký
ohlas od přihlížejících návštěvníků pod velko-
kapacitním stanem. Souběžně s ukázkami pro-
bíhala hudební produkce od dechovky přes
country až po rock. Malý návštěvníci měli
k dispozici řetízkový kolotoč a skákací hrad,
kde se obsluha nezastavila. O vyschlé krky a
prázdné žaludky se postaral hlavní sponzor
„BUDVAR n.p.“ Zábava pod stanem a širým
nebem trvala do nočních hodin.

Tímto děkujeme městu N. Hrady a všem
sponzorům, díky nímž se akce uskutečnila.

Za SDH Údolí  S. Papoušek
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Naše domovy – Údolí
Další setkání v rámci projektu Naše domo-

vy se uskutečnilo v sobotu 18. srpna 2018
v Údolí. Dle dohody s organizátory tradičních
Údolských slavností a Memoriálu údolských
hasičů jsme odpolední program doplnili třemi
aktivitami.

Nejprve jsme se v 10 hodin setkali u kaplič-
ky sv. Jana, kde po úvodním slovu starosty
města následovalo vystoupení pěveckého
uskupení Calypte. Po krásných lidových pís-
ničkách následovalo vystoupení rakouské
skupiny v čele s Evou Kempf, která přednesla
několik církevně laděných skladeb, které do-
plnily milou promluvu a společnou modlitbu
pátera Rada.

Od kapličky se účastníci (údolští rodáci,
současní obyvatelé, chalupáři i rakouští hosté)
přesunuli (někdo pěšky, někdo autem) k bývalé
kapli v Jetzkobrunnu. U kaple a studánky jsme
si nejenom ukázali staré fotografie s kapličkou,
ale i popovídali o historii obce a o některých
osobnostech Údolí. Rakouští hosté se velmi za-
jímali o to, kde se narodil páter Bonfilius, údol-
ští rodáci pak vzpomínali na své mládí i cesty
ke studánce, na borůvky „nad Jindříšků“ nebo
na pana Stupku a další Údoláky.

Příjemnou součástí povídání v Jetzkobrunnu byla část, kdy jsme
mluvili o přípravě opravy studánky i části nad samotným pramenem
(dříve pod kaplí). Díky úsilí místních ochránců přírody (zejména paní
Ing. Jitky Šáchové) a dalších podporovatelů a hlasujících totiž studánka
získala hlavní cenu v soutěži, kterou podporuje společnost TOMA. Ta
nakonec poskytne finance na část oprav. Zbylá část bude dle dohody
s osadním výborem financována z městského rozpočtu určeného pro
osadu Údolí. Studánka, její pramen a okolí tak bude v průběhu září
vyčištěno, opraveno a zlepšit by se měl i přístup od hlavní cesty.

Díky našemu projektu jsme také mohli podpořit i odpolední část
údolských slavností, a to formou vystoupení dechovky Sallyho mě-
chotrubci a také mladé rakouské kapely Lost Voyagers, která byla pro
všechny přítomné milým zpestřením a překvapením.

Díky navazujícímu programu hasičské soutěže, vystoupení mla-
dých hasičů a dalším krásným vystoupením tak bylo možno v Údolí
prožít nejen krásné dopoledne, ale i odpoledne a noc. A věřím, že nejen
údolští rodáci a další přátelé dřívějšího i současného Údolí se již nyní
těší na další setkání.

Text: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Foto: Mgr. Lucie Staňková,

manažerka projektu Naše domovy (MěÚ Nové Hrady)

Vystoupení skupiny Lost Voyagers

Povídání u studánky

Vystoupení CalypteVystoupení rakouské skupiny v čele s Evou
Kempf

Město Nové Hrady zve na

Setkání u kaple
na Mýtinách

v sobotu 22.9.2018, 14–17 hodin

Hudebně-literárně-výtvarné setkání s programem:
Česko-rakouské hudební vystoupení a Novohradský smíšený sbor

Staré fotografie, mapy a plány obce Mýtiny
k vidění přímo na místě zaniklé obce

Výtvarná inspirace „Mýtinská kaple“

Ochutnávka a povídání o starých ovocných odrůdách
mezi stromy u kaple

Občerstvení pro zahřátí a posezení zajištěno

Doprava na Mýtiny:
Může to být Vaše pěší putování nebo výlet na kole.
Svezení autobusem tam i zpět, nástup ve 13.45 hod.
z novohradského náměstí.

Setkání na Mýtinách je pro všechny lidi, kteří chtějí poznat část
našeho kraje a historie bez předsudků, s radostí z mezilidského
setkávání a pro poznávání nepovrchních hodnot. Nechceme
historické skutečnosti hodnotit ani odsuzovat, ale poznat,
vědět a využít pro dnešek.

Setkání na Jedlici se koná v rámci projektu
Naše Domovy/Unsere Heimaten
v rámci Programu INTERREG V-A
Rakousko-Česká republika.

Toto setkání je součástí projektu Moje domovy –
Unsere Heimaten v rámci projektu Fond malých
projektů, který je součástí programu INTERREG
V–A Rakousko – Česká republika.
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Společnost Rožmberk o.p.s.
již 15 let na kovárně

V letošním roce uběhlo 20 let od založení
nevládní organizace Společnost Rožmberk
o.p.s. Její zakladatelé Robert Dulfer a Olga
Černá se celou dobu věnují rozvoji aktivit,
které má organizace zakotvené ve svém zá-
kladním programu: péče o kulturní dědictví,
rozvoj citlivého turismu, výzkum historického
vývoje jižních Čech, péče o zachování míst-
ních tradic a drobných řemesel, vzdělávání ve
výše zmíněných oblastech, a jiné vzdělávací
aktivity pro veřejnost.

Mezi její hlavní aktivity patří provoz dvou
muzeí v regionu, které založila. Venkovské mu-
zeum Kojákovice se nachází v bývalé školní bu-
dově v Kojákovicích, místní části obce Jílovice a
druhým je Aktivní kovářské muzeum v centru
Nových Hradů. Obě expozice prezentují život
obyčejných lidí v regionu a jsou provozovány
ve spolupráci s místními zastupitelstvy a ob-
čany, bez jejichž pomoci by to nešlo. Tyto ex-
pozice návštěvují v letních měsících hlavně
turisté, ale na akcích pořádaných mimo hlavní

turistickou sezónu, převažují místní občané.
V poslední době roste i zájem škol a různých
zájmových organizací z regionu i ze vzdále-
nějších míst. Od roku 2001 rovněž pořádá letní
dětské tábory u Nakolického rybníka, kde Sta-
nislava Měchurová s kolektivem dobrovolníků
připravují každý rok nový dobrodružně naučný
program a pečují o děti z regionu v době let-
ních prázdnin.

Další činnost organizace spočívá v sestavo-
vání rodinné historie, která pomáhá najít lidem
kořeny v tomto regionu. Organizace rovněž po-
řádala i několik kurzů, kde jsme zájemcům ra-
dili, jak sestavit rodokmen a rodinnou kroniku.
Další kurzy pořádala pro zájemce o tradiční
regionální řemesla a také pro občany registro-
vané na úřadu práce.

Do své činnosti se snaží zapojit co nejvíce
místních obyvatel ať už formou stáže, pracov-
ního poměru, krátkodobého přivýdělku, nebo
dobrovolné spolupráce. Společnost Rožmberk
tak dává příležitost lidem, kteří mají zájem zís-
kat nové pracovní zkušenosti v oblasti cestov-
ního ruchu a tradičních řemeslech. S podporou
Úřadu práce a v rámci jednotlivých projektů
zaměstnává místní občany. Byli mezi nimi
studenti, absolventi, maminky po mateřské
dovolené, zdravotně postižení, ti kteří nečeka-
ně přišli o práci, dlouhodobě nezaměstnaní,
nebo zájemci o práci z vyšších věkových kate-
gorií. Za těch 20 let poskytla organizace pra-
covní příležitosti v rozsahu 6 měsíců a dále
celkem pro 41 lidí, ze kterých si 4 založili
vlastní firmu, 16 našlo stálé zaměstnání do
2 měsíců a 8 z nich se vrátilo do školy a
dokončilo si vzdělání.

Od roku 2003 je zakladatelem a provozo-
vatelem Aktivního kovářského muzea a zajiš-
ťuje provoz a údržbu památkově chráněného
objektu, který je využíván ke vzdělávacím
účelům a k rozvoji turistického ruchu ve měs-
tě. V kovárně pořádá různé vzdělávací akce
pro veřejnost – obyvatele Nových Hradů, žáky
MŠ a ZŠ i návštěvníky města. V letních měsí-

cích zajišťuje denní přístupnost objektu pro
veřejnost, ukázky kování a formou průvod-
covských služeb zajišťuje prohlídku historické
kovárny a obytných místností. Mimo hlavní
sezónu již tradičně pořádá jednorázové akce
(Velikonoční setkání, Bramborování a Čer-
tovské kování) a rovněž služby hlavně pro
školy. Zvyšuje tak atraktivnost a turistické na-
bídky města Nové Hrady. Vedle turistického
využití rovněž zajišťuje údržbu objektu, jako
například opravu a nátěr šindelové střechy
a dřevěných prvků objektu, bílení, opravu a
zhotovení nového plotu a pod.

V letech 2017–2019 je Společnost Rož-
mberk o.p.s. zapojena do mezinárodního
projektu NETWORD v programu Interreg
Danube, který se zaměřuje na prezentaci
1. světové války. V rámci tohoto projektu rea-
lizovala ve spolupráci s Městem Nové Hrady
v květnu 2018 velkou mezinárodní konferen-
ci s následným programem pro veřejnost na
téma konec 1. světové války a následné roz-
dělení hranic. Součástí této konference bylo i
odhalení pomníku padlým na místním hřbito-
vě, které nechala v rámci tohoto projektu
zhotovit. Olga Černá

STOLNÍ

KALENDÁŘ MĚSTA
na rok 2019

Zástupce spolků, zájmových organiza-
cí, škol a všech dalších subjektů, kteří plá-
nují kulturní, sportovní nebo společenskou
akci pro veřejnost v Nových Hradech a
osadách, žádám o dodání podkladů do stol-
ního kalendáře na rok 2019 nejpozději do
2. listopadu 2018.

Uvádějte prosím datum (případně čas
a místo konání), název akce a pořadatelskou
organizaci. Termíny akcí můžete nahlásit
osobně v infocentru nebo zaslat elektronic-
ky, společně s fotografií k dané akci z le-
tošního roku.

Žádám také všechny podnikatelské sub-
jekty, živnostníky, spolky… kteří jsou uve-
deni v seznamu kontaktů, aby své kontakty
překontrolovali, případně doplnili, tak aby
tento přehled mohl být aktuální. Ti, kteří
v seznamu nejsou a měli by zájem být uve-
deni, nebo naopak jsou uvedeni a zájem již
nemají, prosím taktéž o sdělení.

Předem všem moc děkuji za ochotu a
spolupráci.

Ing. Jitka Duspivová, KIC Nové Hrady

Kontakt:

Kulturní a informační centrum Nové Hrady,
nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hrady,
tel.: 386 362 195,
e-mail: infoc@novehrady.cz.
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Talent v MASce
Místní akční skupina Sdružení Růže (MAS)  připravuje ocenění

„Talent v MASce 2017/18“ v kategorii humanitní, technické, sportovní,
umělecké, přírodovědné a speciální

Jedná se o program na podporu a prezentaci talentovaných dětí a mládeže. Nepůjde jen o mo-
rální ocenění dětí, jejich rodin a učitelů, trenérů či vedoucích. Chceme podpořit i další rozvoj ta-
lentovaných formou usnadnění jejich přístupu k dalšímu vzdělávání, k účasti na speciálních
akcích, školeních a kurzech.

Za tímto účelem MAS shromažďuje prostředky, buduje kontakty aj. V minulém roce jsme po-
žádali obce a informační centra, aby se pochlubily úspěchy obyvatel svých obcí. Byli jsme pře-
kvapeni množstvím odpovědí, škálou činností, kterým se u nás věnujeme i úspěchy v nich.

Proto jsme připravili program (doufáme, že dlouhodobý), kterým chceme talent v našich dě-
tech rozvíjet.

Obracíme se tedy na obce, spolky, školy i širokou veřejnost s žádostí o nominaci dětí ve věku
7–19 let v uvedených oborech. Mladší děti, doufáme, že podchytíme zejména prostřednictvím zá-
kladních škol, středoškoláky spíše prostřednictvím jejich rodičů a známých. Nicméně ani škola ne-
musí vědět o všech mimoškolních aktivitách dětí, ve kterých mohou být i mimořádně úspěšné.

A co všechno spadá pod jednotlivé sledované kategorie?
¡ Humanitní – humanitní soutěže (jazykové olympiády), recitace, literární tvorba a pod.
¡ Technická – technické soutěže - soutěž v programování, radiotechnice, modelářské

soutěže a pod.
¡ Sportovní – nejlepší výsledky dosažené v různých sportech
¡ Umělecké – soutěže hudebních škol, concetino atd., taneční soutěže různých druhů,

výtvarné soutěže, výstavy, projekty atd.
¡ Přírodovědná – přírodovědné předmětové soutěže (BiO, MO, ChO, FO) a ostatní soutěže

typu ekologická olympiáda, astronomická olympiáda, logická olympiáda, včelařství,
chovatelství atd.

¡ Speciální – soutěže hendikepovaných

Uzávěrka nominací je 31.10.2018, slavnostní vyhlášení bude koncem roku 2018.
Více informací získáte v MAS Sdružení Růže, Žižkovo náměstí 107, Borovany,
u RNDr. Zuzany Guthové, tel: 724 643 050, manazer@mas.sdruzeniruze.cz
formulář k nominaci naleznete na http://mas.sdruzeniruze.cz

Zuzana Guthová, manažerka MAS Sdružení Růže

MAS Sdružení Růže, z.s.
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici

odborného pracovníka
pro tvorbu
Místních akčních plánů
pro vzdělávání

Místo výkonu práce:
sídlo MAS: Žižkovo náměstí 107,
373 12 Borovany
Možnost nástupu: 1. ledna  2019
Velikost úvazku: 0,9
Kvalifikační předpoklady:
středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání

Další požadavky:
− zkušenosti v oblasti vzdělávací politiky
− praxe v oblasti vzdělávání (i nefor-

málního) dětí do 15 let min 2 roky.
− znalost práce na PC

(WORD, Excel, Outlook, Internet)
− organizační schopnosti, schopnost ko-

munikace s lidmi
− řidičský průkaz

Pracovní náplň:
− vytváření komunikační strategie a

budování kapacit (koordinace
vzdělávacích aktivit v regionu atd.),
redakce zpravodaje, aktualizace
webových stránek, zpracování
monitorovacích zpráv, zpracování
analýz a návrhových opatření pro
oblast vzdělávání

Přihláška musí obsahovat:
− životopis s průběhem praxe
− motivační dopis

Informace:
Ing. Magdalena Chytrová
– manažerka projektu, tel.: 608 608 334
chytrova.magda@gmail.com
Motivační dopis životopisem
je nutno doručit písemně nebo
elektronicky nejpozději do 30. září 2018

Pohovory s uchazeči proběhnou

v do 15. října 2018

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit
toto výběrové řízení kdykoliv v jeho prů-
běhu či nevybrat žádného uchazeče.

Zveme všechny děti na tradiční již

11. ROČNÍK

DRAKIÁDY,
který se uskuteční v neděli

30. ZÁŘÍ 2018 od 14.30 HOD.
na louce u rybníka Olejový ve Vilové čtvrti.

Připravena je soutěž o nejhezčího
draka vlastní výroby (nemusí létat)

a řada dalších soutěží v létání o ceny.
Drobné dárky a opékání špekáčků.

NEZAPOMEŇTE DOMA SVÉ RODIČE
ZO KSČM

Počet dětí ve skupině: 6 – 9

Hravá a přirozená cesta výuky angličtiny. Kurzy plné jazykových her, obrázků, anglických
písniček, říkanek, příběhů a pohybových aktivit. Děti se brzy zbaví ostychu a jazyk začnou
velmi rychle a přirozeně vstřebávat a používat.

Kurz je veden certifikovaným učitelem Wattsenglish Marcelou Kotrčovou výhradně v anglickém
jazyce! Výukové materiály WOW (DVD, CD, ilustrovaná učebnice, doprovázená Stevem Watt-
sem a strakou Maggie ) v ceně. Nevyučujeme v době státních svátků a školních prázdnin.

Kurzy začínájí od 19.9.2018 a končí 5.6.2019

Cena kurzu: 2450.00 Kč/pololetí, cena kurzu při roční platbě je 4650.00 Kč/rok.
(Sourozencům poskytneme slevu). Platba předem, hotově či na účet.

PŘIHLÁSIT děti můžete vyplněním online přihlášky na www.wattsenglish.cz
v odkazu kurzy pro děti nebo tel. na 720 105 159

Adresa učebny: Zahradní čtvrť  263, 373 33 Nové Hrady
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VIII. ročník ZUČ Zvonek z Novohradských hor 2018
Soutěž zájmově umělecké soutěže „Zvo-

nek z Novohradských hor“ probíhala od pod-
zimu 2017 do konce června 2018. Zúčastnilo
se jí 9 ZŠ a 6 MŠ.

Soutěž je finančně podporována v rámci
grantů Jihočeského kraje pro rok 2018.

Chtěla bych touto cestou poděkovat zá-
stupcům Jihočeského kraje – krajského úřadu
paní Evě Kordíkové a Bc. Jitce Šálené z odbo-
ru kultury a památkové péče za odbornou po-
moc při organizování soutěže.

Zájmově umělecká soutěž „Zvonek z No-
vohradských hor 2017“ zažívá již 42 let svého
trvání. Začínali jsme Novohradským zvonkem
pro děti z Nových Hradů. Po několika letech
se k nám přidala ZŠ a MŠ Horní Stropnice,
později ZŠ Benešov nad Černou. Od roku
2011 ZŠ a MŠ Malonty a ZŠ a MŠ Rapšach,
následně ZŠ a MŠ Besednice a ZŠ a MŠ Čes-
ké Velenice, v roce 2017 také ZŠ a MŠ ze
Svatého Jána a ZŠ Petříkov. V roce 2015 se přidaly mateřské školy
z Nových Hradů, Benešova nad Černou, Horní Stropnice, Besednice,
Malont, a Rapšachu. Jako host byly zastoupeny i děti z rakouského
Harbachu.

Naše soutěž má své propozice, které navazují na okresní a krajské
soutěže. Děti soutěží ve zpěvu, v recitaci a výtvarné výchově. Na
každém školním zařízení probíhají místní školní kola a tři nejlepší po-
stupují do oblastních kol (recitace probíhá pro ZŠ v Malontech, pro MŠ
v Nových Hradech, ve zpěvu pro ZŠ i pro MŠ v Horní Stropnici, vý-
tvarná výchova pro ZŠ v Nových Hradech a pro MŠ v Benešově nad
Černou). Na finále se pak mohou těšit dva nejlepší ze své kategorie a vy-
braní zástupci jednotlivých škol. Z naší soutěže se účastníci zapojují i do
okresních, krajských i celostátních kol. Po dobu trvání soutěže se mohou
místní děti pochlubit úspěchy i v okresních, krajských i celostátních set-
káních. Těch talentovaných dětí je mnoho. To však není hlavní myšlen-
ka soutěže. Pro nás je důležité, že děti se věnují těmto aktivitám prostě
jen tak pro radost. Finálové setkání se konalo ve kulturně-spolkovém
domě v Nových Hradech. Soutěžící i hosté se zde cítili velmi dobře.
Toto setkání je pak přehlídkou jak talentů, tak i milovníků pěkné bás-
ničky a písničky. Součástí je i výstava nejzdařilejších výtvarných pra-
cí. Na finále vládne přátelská atmosféra jak mezi dětmi, tak i u diváků.
Děti jsou odměněny potleskem a dárky od našich sponzorů.

Dnes soutěží děti dětí, které před X lety také soutěžily. Jedním
z těchto dětí, které se zapojily celých 9 let, je i studentka 3. ročníku
střední žurnalistické školy Sára Deberová. Ta již potřetí náš pořad
moderuje.

Touto cestou bych také chtěla poděkovat všem spolupracovníkům,
pedagogům i rodičům, kteří děti připravují a v soutěži nám pomáhají.
Možná, že si ani neuvědomujete, jak je důležité, že vy rodiče, prarodi-
če, milovníci písničky, básničky, malování a hudby ovlivňujete své děti
k něčemu krásnému, což se někdy v některých rodinách ztrácí. Patří
vám velké poděkování. Při setkání na školních i oblastních úrovních si
uvědomuji, že bez této pomoci by naše soutěž tak dlouho neobstála.
Když pozoruji, jak se díváte na své děti, jak prožíváte tyto chvíle, vní-
mám plně vaší lásku k dětem i této malé kultuře. Pomáháte tak naší
soutěži a mám z toho radost.

Tato soutěž se neobejde bez velké podpory starostů měst a obcí. Po ce-
lých 8 let podporuje a záštitu nad soutěží převzal starosta Nových Hradů
Vladimír Hokr. Poděkování patří paní starostce Veronice Korchové z Be-
nešova nad Černou, starostovi Václavu Kučerovi z Horní Stropnice a sta-
rostovi Vladimíru Malému z Malont, kteří zastřešují oblastní kola.
V současné době nám jak organizačně tak sponzorsky pomáhala i paní
Růžena Baláková, starostka ze S. Jánu nad Malší.

Rovněž poděkování patří ředitelům a ředitelkám ZŠ a ředitelkám
MŠ, stejně jako pedagogům, kteří se ujali organizace oblastních kol.
Zvláště pak panu řediteli PaedDr. Jaroslavu Balášovi, Magdě Mikšov-
ské z Horní Stropnice (oblastní kolo ve zpěvu), ředitelce Mgr. Janě
Stejskalové, Mgr. Martině Bartošové z Malont (recitace), řediteli ZŠ

Nové Hrady Mgr. Karlu Kříhovi, Mgr. Kateřině Vítovcové z Nových
Hradů (výtvarná výchova), ředitelce MŠ Evě Heřmanové z Nových
Hradů (recitace) a MŠ z Benešova nad Černou (výtvarná výcho-
va). Dlouholetou spolupráci máme s Mgr. Karlem Snětinou ředitelem
ZŠ a MŠ Rapšach, Mgr. Josefem Svitákem ředitelem ZŠ a MŠ Benešov
nad Černou, ing. Oldřichem Kučerou ředitelem ZŠ a MŠ České Velenice
a s Mgr. Květoslavem Skálou ředitelem ZŠ a MŠ Besednice. Stálou spo-
lupracovnicí po celých 8 let je i Mgr. Hana Kudrnová, která připravuje
pěveckou soutěž a doprovází děti při oblastním a finálovém kole.

Poděkování patří za nezištnou a obětavou pomoc i pedagogům, kte-
ří stojí v pozadí a připravují děti do této soutěže. Je jich mnoho na každé
škole. Jsou však i tací, s kterými vlastně jsem v kontaktu po celý rok
(Benešov nad Černou PaedDr. Zuzana Krátká, Mgr. Klára Čechová,
Besednice Mgr. Zdenka Řehoutová, Bc. Helena Šafránková, České
Velenice Mgr. Radka Ševčíková, Horní Stropnice Mgr. Jana Rosecká,
Nové Hrady Mgr. Jana Štorová, Mgr Jana Tomášková, Mgr. Ivana Pele-
chová, Mgr. Kateřina Vítovcová, Mgr. Kateřina Marešová, Mgr. Marie
Rolínková, Malonty Mgr. Martina Bartošová, Hana Lebedová, Rapšach
Mgr. Karel Snětina, Mgr. Radka Círalová), Petříkov Mgr. Václav Tröstl.

Mé poděkování patří též Květě Jarolímkové z KIC Nové Hrady za
zajištění sálu a další pomoc při pořádání finálové přehlídky.

V současné době probíhá soutěž ve velkém rozsahu po celý rok.
A to můžeme pořádat díky podpoře sponzorů, kterým patří velké
poděkování.

V letošním roce to byli tito:
¡ Günter Cepak – Cepakkomin Weitra,
¡ Ing. Zdeněk Dorschner – Zahradnické centrum,
¡ Welness Rezidence Nové Hrady – Mgr. Jakub Dvořák

s manželkou Zdeňkou,
¡ Pavlína Heidingerová – kadeřnictví,
¡ Ing. Milana Hromasová – trafika,
¡ Martina Kourková – domácí potřeby Emilka s.r.o., Nové Hrady,
¡ Stanislav Kubíček – autolakovna, pneuservis,
¡ MVDr. Pavel  Kypet s dcerou Mgr. Markétou – podnikatel,
¡ Waltraud Lintner – květiny, Rakousko,
¡ Raiffeisenbank Weitra,
¡ Rybářství Nové Hrady s.r.o.,
¡ Jednota České Budějovice, Nákupní středisko Trefa, Nové Hrady

zast. Ing. Jaroslavem Froulíkem a Ing. Markétou Soukupovou,
¡ Monika Šnokhausová – penzion Hamr,
¡ Humanitas, o.p.s. – Mgr. Jana Tomášková,
¡ Pavla Valíčková – hračky, second hand,
¡ Miroslava Vondrová – pekařství.

Všem děkuji a těším se na další ročník naší soutěže.
Ivana Hokrová

Garant soutěže Nové Hrady

Ilustrační foto
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Hudební festival Jihočeské Nové Hrady
na přelomu července a srpna 2018

Třetí ročník Hudebního festivalu Jihočeské Nové Hrady, na jehož
dramaturgii se výrazně podílí český houslista Jaroslav Svěcený, se
uskutečnil 27.7.-1.8.2018. Koncerty se odehrály nejenom v našem
městě a opět i na Dobré Vodě a v rakouské Altweitře, ale navíc i v kos-
tele v Trhových Svinech. Zahajovací koncert se uskutečnil tentokrát
v novohradském kostele sv. Petra a Pavla a díky možnosti využití zre-
konstruovaného zámeckého divadla se v jeho krásných prostorách
uskutečnily koncerty dva, včetně výborného „NA VIVALDIHO!“.
Každý koncert měl svoje skvělé muzikanty, osobitou atmosféru a hud-
bymilovné a vděčné publikum. Specifickou součástí letošního festivalu
byla i československá státní hymna, kterou zahrál Jaroslav Svěcený
vždy na konci každého koncertu, takže to byla opravdu zajímavá a
emotivní „tečka vestoje“. Věřím, že kdo koncerty festivalu navštívil,
odnesl si z nich nezklamán to, co potřeboval a chtěl. A já bych ještě
chtěla poděkovat všem zainteresovaným lidem a institucím, kteří se na
přípravě a pořádání festivalu jakkoli pozitivně podíleli, že tak přispěli k
„novohradskému hudebnímu svátku“ v kategorii vážné hudby. Děkuji
i všem sponzorům za jejich finanční podporu, díky které bylo možné
ocenit vstupenky na jednotlivé koncerty v dostupné ceně téměř pro kaž-
dého milovníka hudby.

K. Jarolímková

Foto ze zahajovacího fstivalového koncertu v kostele sv. Petra a Pavla
v Nových Hradech

Nově zrekonstruované zámecké divadlo hostilo letos dva festivalové
koncerty

Kostel v Trhových Svinech byl novým místem, kde se uskutečnil festiva-
lový koncert

SPONZOŘI
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Hastrman, divadla a strašidla
Srpnové čtvrtky nezačaly letos divadlem, ale filmovým promítáním. Opět k nám zavítalo

Kino na kolečkách a přivezlo film Hastrman – příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny.
Když jsem pro tuto příležitost film z nabídky vybírala, ani na chvíli jsem nezaváhala a přála si,
abychom se s Hastrmanem mohli sejít u nás v zámeckém parku nedaleko jezírka. A byla jsem
opravdu moc ráda za všechny diváky, že se to podařilo i s těmi „úžasnými efekty“ – (ne)daleký-
mi blesky na obloze. Myslím si, že „luxusnější“ atmosféru k tomuto zajímavému filmu měl v
Čechách sotvakdo…

Podobně hezkou atmosféru mělo i první divadelní představení pro děti o žabákovi Valentý-
novi, které zahrálo v zámeckém parku divadlo Buchty a loutky. Bylo to moc pěkné a vtipné před-
stavení, „Buchty“ prostě umí dát do svých her chytrý humor i ponaučení a herci byli i úžasně
komunikativní ještě před začátkem představení… Další pohádka, také loutková, byla odehrána
naproti kovárně, byla o statečném kováři Mikešovi a zahrálo ji divadlo Dokola. Tedy jeden lout-
koherec z Tábora a několik jeho dřevěných kolegů. Třetím představením byla Pohádka z budíku
od skvělého Pavla Šmída, kterou jsem viděla bohužel jenom z krátkého
záznamu odjinud, ale u nás na hradním nádvoří se pohádka o čase prý
všem moc a moc líbila. A snad se dětem líbil i malý „plackový“ dárek
s Kašpárkem Hradíčkem. No a poslední srpnový čtvrtek patřil novo-
hradským strašidlům a odvážlivcům, kteří za nimi přišli do zámeckého
parku. Sice to se strašidelnou stezkou vypadalo kvůli počasí tak, že se
snad ani neotevře, ale nějakým zázrakem přestalo v osmnáct hodin
pršet, a tak jsme se mohli společně bát až do večerní tmy…

Za spolupráci na těchto srpnových akcích děkuji všem lidem a or-
ganizacím – zaměstnancům TSM N. Hrady, zaměstnancům novo-
hradského zámku i hradu, „strašidelným kolegům a dobrovolníkům“,
kolegyňkám z novohradského KICu a také všem, co ovlivňují počasí
či veselou náladu. A ještě malá prosba – vzhledem k tomu, že se nám
letos nějak nevyvedly fotky strašidelné stezky, tak pokud někdo máte
své pěkné, pošlete mi je prosím na adresu kic@novehrady.cz. Díky.

K. Jarolímková

Divadlo Pavla Šmída a Pohádka z budíku na
hradním nádvoří #$

O statečném kováři Mikešovi zahrálo Divadlo Dokola Příběh žabáka Valentýna skvěle zahrálo divadlo Buchty a loutky

Letošní strašení novohradských strašidel bylo poslední prázdninový čtvrtek v zámeckém parku...
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Literárně-hudební setkání v zámeckém parku
Šestý ročník Literárně-hudebního setkání byl zabalen do tématu Domova, stejně jako spousta

dalších letošních akcí a aktivit v našem malém městečku. V zámeckém parku jsme umístili na tři
dny „Básničkovou stezku“, která zvala na krásnou, ušlechtilou i veselou poezii. A tak jste se
mohli cestou parkem potkat s Jiřím Žáčkem, Jaroslavem Seifertem, zaujmout Vás mohl i Josef
Bartuška či Josef Kroutvor, kteří se ve svých básní „vypořádávají“ s Novohradskem anebo si
přečíst několik básniček z knihy Mizející tvář Novohradských hor. A komu tato nabídka poezie
nestačila, mohl přijít 17. srpna do zámeckého parku na dopolední Básničkování pro děti nebo ve-
čer na koncert originální folkové kapely Spolektiv, která zahrála i zhudebněnou poezii
některých „básnických současníků“.

Ten, kdo nestihl nebo nemohl přijít, tak tomu posílám alespoň několik slov od Jiřího Žáčka:

„Věřím, že poezie se zrodila z magie. Každý z nás to zažil v dětství, to uhranutí říkadlem, pís-
ničkou, pohádkou, každý se tehdy dotkl tajemství srdcem. Co jiného to bylo, než magie rytmu,
magie obraznosti, magie slov zatím spíše tušených než srozumitelných?

Maminka mi tenkrát zpívala smutné lidové písničky, babička mě učila rozpustilé popěvky
prošpikované slovy jadrnými a peprnými, děda mě strašil vlastními pohádkami a mou kultovní
knihou byla tajuplná a hrůzokrásná Erbenova Kytice.

Netřeba hledat poezii, ona si vás najde sama. A pokud ne, máte smůlu, protože – slovy Josefa
Hory – „Život bez poezie je život bez tajemství“. K. Jarolímková

Toto setkání je součástí projektu Naše Domovy – Unsere Heimaten
v rámci projektu Fond malých projektů, který je součástí programu
INTERREG V–A Rakousko – Česká republika.

Nejdelší básnička letošní básnické stezky byla
o Rekovné dívce novohradské. Určitě ji znáte...

Kapela Spolektiv hrála nejen svoje autorské písně, ale i zhudebněnou
poezii dalších básníků...

Básničky na ostůvku zámeckého jezírka byly z knihy Mizející tvář Novo-
hradských hor...

Radost nad nově složenou básničkou...

V předposlední části večera si mohli zájemci
odrecitovat svoje básničky nebo takové, které
mají rádi či si na ně vzpomněli...

Zavěšené básničky od Jaroslava Seifrta byly
o mamince...

Cedule, která informovala o projektu Naše Do-
movy neboť setkání bylo do projektu zahrnuto...

Žlutá lavička zvala k posezení i tvoření....

Nejeden člen kapely Spolektiv se zapojil i do
mluvených vstupů večera...
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Město a KIC Nové Hrady zve

v sobotu 29.9.2018

na PO-VÁCLAVSKOU
KONCERTNÍ ZÁBAVU
zahraj česká rocková skupina z Valašského Meziříčí

MŇÁGA A ŽĎORP
od 21 hodin

a „kapela z Novohradských hor“

THE ROZLADĚN
od 23 hodin

Hotel Máj Nové Hrady, vstupné 200 Kč,
předprodej na KIC N. Hrady, nám. Republiky 46,

www.kicnovehrady.cz nebo www.cbsystem.

KIC Nové Hrady zve na

Prezentaci knihy
Samotáři ze Šumavy
a povídání s jejím autorem Alešem Palánem

čtvrtek 13.9.2018, od 18 hodin
v Kulturně-spolkovém domě

Publicista a spisovatel Aleš Palán má na svém kontě již mnoho
dobrých rozhovorů se zajímavými osobnostmi české společnosti, za
svou prózu Ratajský les byl nominován na Cenu Magnesia Litera a
v současné době je ředitelem nakladatelství Kalich.

Ve své nové knize Samotáři ze Šumavy se pokouší zpracovat
téma „života mimo civilizaci“.

„Žít mimo civilizaci samozřejmě jde, se soběstačností je to horší,
i když i to by člověk dokázal. Ekologický aspekt ale nebyl pro moji
knihu zásadní. Úmyslně jsem neoslovil lidi, kteří odešli s rodinou na
venkov, aby tam hospodařili a žili ekologickým způsobem života.
Zajímala mne hlavně samota, ať už dobrovolná, nebo ta, do které
se lidé dostali shodou okolností. Někteří moji respondenti pro
stát neexistují, nemají doklady, neplatí sociální a zdravotní pojiš-
tění, nemůžou jít ani k doktorovi.“ (úryvek z rozhovoru v časopise
Barbar, červen 2018)

KIC Nové Hrady, www.kicnovehrady.cz

Pozvánka
Sdružení Růže ve spolupráci
s Městem Nové Hrady
si Vás dovoluje pozvat
na slavnostní

představení knihy

Milana Koželuha

Stropnice – příběh řeky
spojené s autogramiádou a promítáním fotografií,
které se uskuteční

v neděli 30. září 2018
od 15.00 hodin v Kulturně-spolkovém domě Nové Hrady.

Kniha vznikla v rámci projektu Grenzenlos Radfahren am Grünen
Band Europa.

Jihočeské muzeum Vás zve na jubilejní 5. ročník

Trocnovských slavností, které se konají v sobotu 22. září 2018

od 13.00 do 18.00 hodin v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova
(Trocnov, 373 12 Borovany). Připraven bude bohatý program pro děti i
dospělé: souboje s dobovými zbraněmi, řemeslný jarmark, Living history
(ukázky živoucí historie ve stanovém městečku), komentované prohlíd-
ky, divadlo, spousta her pro děti, malování na obličej, přednášky, naučná
stezka, živá hudba a mnoho dalšího! Samozřejmostí je i občerstvení
v areálu. Pro další informace sledujte náš web (www.muzeumcb.cz)
a Facebook, kde se dozvíte více.Vstup zdarma.
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Ohlédnutí za Salonem a pozvánka
na další výstavu v Koželužně

Prázdninová výstava Novohradský Letní Salon
skončila, nezapomeňte

Věřím, že pokud jste si, milí čtenáři NZ, udělali čas na prázdninovou
výstavu s tématem Domov a prohlédli si obrazy od více než dvou desí-
tek autorů, tak snad na ni nezapomenete. Byla velmi „pestrá“ ve všech
směrech…, tak jako Salony bývají… Hodnocení či ohlédnutí za výsta-
vou přenechám pro náš zpravodaj tentokrát návštěvníkům. Vybrala
jsem z návštěvní knihy malý zlomek vzkazů a ty ostatní si můžete přijít
přečíst sami do Koželužny (případně něco připsat o své návštěvě).
¡ 10.7. Milá Koželužno. Máte to tu hezké. Rády se sem vracíme.

Majda a Ivanka
¡ 16.7. Moc pěkná výstava. A hlavně! Moc krásná práce s dětmi.

Přejeme do ní ještě hodně energie a radosti. Děkujeme.
Katka a Jirka
Klauni vítězí. K.D.D.

¡ 19.7. Velmi pěkná až zajímavá výstava. Návštěvníci ze Starého Kolína
¡ 21.7. Krásná Koželužna s krásnými obrazy. Je to v dnešní době,

tak uchvátané, velice příjemné pozastavení. I.P.
¡ 25.7. Pěkný zážitek ze zajímavých prostor a krásných obrazů.

Návštěvníci z Moravy
Pěkná výstava, příjemné prostředí, dobrý záměr.

¡ 26.7. Optimismus, výborná a příjemná průvodkyně.
Zdraví Soukupovi z Chomutova

¡ 27.7. Bylo nám tu moc krásně. Díky za oázu klidu.
Návštěvníci ze Šumavy

¡ 29.7. Krásná výstava, která umocnila náš dojem z Nových Hradů.
¡ 3.8. Přišli jsme si pohladit duši a odcházíme pohlazení.

Děkujeme. Zorka
¡ 25.8. Velice inspirativní, přejeme tvůrčího ducha do dalších let.

Jana a Josef

A já ještě děkuji za skvělou spolupráci při „dozoru“ na této prázdnino-
vé výstavě – paní Elišce Búdové a slečně Ivetě Ilkové.

Výstava byla součástí projektu Naše Domovy
– Unsere Heimaten v rámci projektu Fond malých
projektů, který je součástí programu
INTERREG V–A Rakousko – Česká republika.

Výstava fotografií krajiny a architektury
Novohradsko - Doudlebsko

Před dvěma lety vznikla v rámci nové koncepce cestovního ruchu již-
ních Čech i turistická destinace Novohradsko-Doudlebsko. Tuto oblast
spojuje nejen krajina, památky, lidé, ale i zvláštní genius loci. Díky přípra-
vě propagačních materiálů vznikla nová databáze hezkých a zajímavých
fotografií této oblasti, ze které jsme pro Vás na výstavu vybrali to nejlepší.

Na výstavě si budou moci návštěvníci díky jednoduché poznávačce
s názvem „Znáš opravdu svůj domov, návštěvníku?“ ověřit znalosti
z regionu.

Vernisáž v neděli 9. 9. od 14 h
Výstava otevřena do 30.9.2018/čt–ne/10–16 h/nebo v jiný čas na zá-

kladě předchozí domluvy na tel. čísle galerie
Novohradská galerie Koželužna, Komenského ulice 398,

Nové Hrady, www.kicnovehrady.cz (Koželužna),
fcb: galeriekozeluzna, 602 150 208. Květa Jarolímková
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Letní otevřené ateliéry
měly co nabídnout i v srpnu

I o srpnových středách bylo možné zavítat do Koželužny na malování v rámci Letních otevře-
ných ateliérů pro veřejnost. Mimo lektorů z července – Kateřina A., Petra D.H. a Daniela P.R., se
přidali ještě Mgr. Zdeněk Chrt a Ludmila Mazancová. A všichni z nich vzali svoje „výtvarné
lektorování“ opravdu vážně a svědomitě, stejně jako všichni účastníci ateliérů své snažení. Byla
to opět krásná výtvarná i lidská setkání, vzniklo spoustu pěkných obrazů, a také nemálo nových
nápadů a plánů do dalšího období. Na několika fotografiích přináším malou ochutnávku ze srp-
nového „výtvarna“. K. Jarolímková

Letní ateliéry pro veřejnost v Koželužně byly součástí projektu
Naše Domovy – Unsere Heimaten v rámci projektu Fond malých projektů,
který je součástí programu INTERREG V–A Rakousko – Česká republika.

Připravujeme na říjen

7. 10. – 25. 11. 2018

VÝSTAVA OBRAZŮ

Novohradská
krajina

Vladislava Karby
Vernisáž v neděli 7. 10. od 14 h

Jméno Vladislava Karby, „malíře No-
vohradska“, je dodnes v povědomí obyva-
tel Nových Hradů. A nejen jeho jméno, ale
i jeho obrazy, které visí na stěnách mnoha
novohradských domácností. Pojďme si
tedy připomenout jeho zdejší působení a
život, který skončil již před neuvěřitelnými
20 lety. Pokud budete tak laskavi a zapůjčíte
nám na výstavu jeho obrazy, které vlastníte,
napomůžete zdaru výstavy o novohradské
krajině. K. Jarolímková

Akvarel s Ludmilou Mazancovou #$"

Malování ve Weitře #$ Malování s Kateřinou Ašenbrennerovou #$

Zátiší s lahvemi
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Vedete si deník?
To je ale otázka! S nějakým tím deníkem se zabývá řada z nás. Od

školních let se žáci a studenti setkávají s požadavkem psát si čtenářský
deník. Povinně musí vést záznamy i mnozí zaměstnanci – ať už jde
o stavební deník, peněžní deník nebo třeba deník kontrol BOZP. Ale
vedete si osobní deník? Nikoli diář, kam si zaznamenáváte plány, úkoly
a důležité termíny, ale opravdový deník, ve kterém si zapisujete
soukromé zážitky, události, myšlenky a pocity?

Deníky nebo vzpomínky si zaznamenávali i muži bojující v 1. světo-
vé válce. Dnes, sto let od konce tohoto konfliktu, se již nemůžeme niko-
ho z nich zeptat na prožité události. O to cennější jsou objevy dopisů a
jiných písemných památek jihočeských vojáků z řad rakousko-uherské
armády nebo legionářů. A právě s au-
tentickými záznamy těchto mužů nás
seznámí Jan Ciglbauer ve čtvrté muzej-
ní přednášce „Světová válka v denících
jejích jihočeských účastníků“, která se
bude konat ve čtvrtek 4. října od 18. ho-
din v sále Kulturně-spolkového domu a
na kterou jste tímto srdečně zváni.

Novohradské muzeum, J. Šáchová

Střípky novohradské historie
Tentokrát musím začít omluvou. V srpnovém Novohradském zpra-

vodaji si zařádil šotek. V článku Střípky novohradské historie udělal z
1/4 hodiny celou 1 hodinu. Šibenice (podle A. Teichla) nestála hodinu
cesty od města, ale pouhých 15 minut, to přibližně odpovídá i místu
zakreslenému na mapě.

Ale přejděme k novému tématu. V srpnu 1808 do rodiny buquoy-
ského panského účetního Thomase Oppolzera přibyl syn Johann. Chla-

pec projevoval mimořádné nadání, absolvoval
gymnázium a poté studoval medicínu na Kar-
lově univerzitě. Po promoci v roce 1835 praco-
val nejprve tři roky u profesora Krombholze,
proslulého encyklopedickými znalostmi všech
lékařských oborů, poté si otevřel vlastní praxi a
brzy získal v Praze vynikající pověst. Již v roce
1839 se stal profesorem klinických předmětů a
po Krombholzově odchodu jeho nástupcem.
Od roku 1841 byl primářem pražské všeobecné
nemocnice, v roce 1845 tam založil první che-
micko diagnostickou laboratoř v českých ze-
mích. Od roku 1848 působil na univerzitě a
nemocnici v Lipsku, odkud v roce 1850 přešel
do Vídně. Brzy patřil mezi nejoblíbenější uči-
tele a stal se vyhledávaným a mezinárodně

uznávaným lékařem. Prosazoval nové léčebné metody a často také pře-
depisoval lázeňskou léčbu. Zaměřoval se hlavně na choroby srdce, plic
a ústní dutiny. Za zásluhy o vědu a zdraví obdržel od císaře Františka
Josefa I. rytířský kříž Leopoldova řádu s právem užívat šlechtický titul
„Ritter von Oppolzer“. Zemřel 16. dubna 1871 ve věku 63 let na skvrni-
tý tyfus, kterým se nakazil v nemocnici. Brzy nato mu byla na novo-
hradském hradě, kde se narodil, odhalena pamětní deska.

Možná by vás mohlo zajímat, že název Oppolzer nese i jeden z mě-
síčních kráterů. Ten ale není pojmenován po Johannu Oppolzerovi, ale
po jeho synu, významném astronomu Theodoru von Oppolzer.

Přejdeme do roku 1878, kdy byla zahájena výstavba jedné důležité
budovy. V této budově měla být:

a) škola

b) šatlava

c) špitál

Odpověď na otázku můžete poslat na e-mailovou adresu:
muzeum@novehrady.cz, nebo raději muzeum osobně navštivte.
Zájemci o novohradskou vlastivědu jsou tu vítáni!

Novohradské muzeum, J. Šáchová

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT
na stálé expozice muzeí na Novohradsku

Muzea prezentují historické pomůcky a techniky používané
nejen v zemědělství.

¡ Muzeum venkovského života v Besednici
Adresa: Družstevní 64, Besednice

¡ Muzeum zemědělské techniky Údolí
Adresa: Údolí u Nových Hradů 28

¡ Muzeum Novohradských hor – Sýpka Stropnice
Adresa: Horní Stropnice 1

¡ Muzeum Vysídlených obcí Novohradska
v Kamenné
Adresa: Kamenná (bez č.p.) - v čele zemědělského areálu

Muzea vznikla za přispění evropských dotací.
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Informace z knihovny
Knihovnou prošlo během čtyř týdnů o prázd-

ninách více než 500 návštěvníků, vypůjčeno
bylo přes dva tisíce knih. Mimo výpůjční dny
mohly přijít děti každé úterý a čtvrtek (v týd-
nech, kdy byla knihovna v provozu) na prázd-
ninové čtení a hraní, začátkem července na
papírové modelaření, ze kterého jsme pořídili
fotografie šikovných lidiček a jejich ručiček.

D. Císařová, knihovnice

Okénko do knihovny ze světa fantasy
Na lovu / Maegan Spoonerová

I když Kráska vyrostla mezi šlechtici, zná tajemství lesa lépe než kdo-
koli jiný. Poté co její otec přijde o majetek, musí se i se sestrami odstě-
hovat pryč z města. Uleví se jí, protože v lese se už nemusí dál
přetvařovat. Jenže při lovu její otec zmizí a Kráska nemá na vybranou.
Vydává se ho hledat a stopuje tajemné Zvíře až do jeho království, do
světa z pohádek, který ji může zničit, nebo spasit. Ale kdo přežije ten-
to lov: Kráska, nebo Zvíře?

Alenka v říši zombií / Gena Schowalterová

Kdyby někdo řekl Alence Bellové, že se jí v jednom úderu srdce změní
život, vysmála by se mu. Aby se z jejího šťastného života stala tragédie?
Ale no tak. Jenže to je přesně to, co se stalo a trvalo to přesně jeden úder
srdce. Jedno mrknutí, jeden nádech, jedna sekunda… a všechno, co
znala a milovala, bylo pryč. Její otec měl pravdu. Příšery existují.

Čáry života / Veronica Rothová

Ve světě, kde vládne násilí a právo silnějšího, kde mnozí trpí, má kaž-
dý člověk zvláštní dar. Akos a Cyra jsou pro ten svůj zneužíváni. Do-
káže si Cyra s Akosem navzájem pomoci nebo přinese jeden druhému
zkázu?

Moře inkoustu a zlata. Čtenářka / Traci Chee

Sofia ovládá umění přežít. Poté, co byl její otec zavražděn, ukrývala
se totiž společně se svojí tetou Nin v Divočině. Naučila se lovit, sto-
povat a také krást. Když jednoho dne tetu unesou, zůstane sama a
začne si klást otázky. Kdo Nin unesl a proč? Souvisí její zmizení s ot-
covou vraždou a s tím podivným hranatým předmětem, který teta tak
pečlivě schovávala?

Dívka z inkoustu a hvězd / Kiran Millwood Hargrave

Od chvíle, kdy na ostrov dorazil guvernér Adori, nikdo nesměl pře-
kročit hranici mezi Gromerou a zbytkem ostrova. Isabelle ale i tak sní
o tom, že jednou prozkoumá každičký centimetr Zapomenutého úze-
mí, které leží hned za hranicemi. Svůj sen si splní, když zmizí její nej-
lepší kamarádka a Isabelle se vetře do pátrací skupiny – je přece
dcerou kartografa. Kdo jiný by měl skupinu provést nebezpečnou
pustinou jen za pomoci map a hvězd?

Naslouchač / Petra Stehlíková

Po Velké válce je svět rozdělen na dvě části, jedna je obyvatelná a
druhá je zamořená jedovatými plyny. Obyvatelnou polovinu chrání
štít, který čerpá energii ze zvláštního nerostu zvaného sklenit. V blíz-
kosti štítu žije národ sklenařů, kteří jako jediní dovedou sklenit těžit.
Platí však za to vysokou daň. Nejenže energetické pole štítu odkazuje
sklenaře k životu v téměř středověkých podmínkách, těžba sklenitu
způsobuje mnoho nemocí a znetvoření. Navíc byli sklenaři zotročeni
lidmi z nížin. Třináctiletá Ilan se jako jedno z mála dětí narodila bez
deformací. Aby nebyla odvedena od své rodiny, od dětství se vydává
za chlapce a skrývá se v hábitu s maskou, který musí sklenaři nosit na
znamení podřízenosti…

Včelí královna / Laura Rubyová

Všichni vědí, že Kostispáry jsou podivné místo. Jsou totiž plné spár -
takových, které vás zachytí, i těch, jimiž se můžete propadnout a zmi-
zet navěky. Takže když zmizí mladá a krásná Roza, nikoho to moc ne-
překvapí. Není první ani poslední, kdo od bratrů O’Sullivanových
utekl. Finn O’Sullivan ale ví, že to bylo jinak…
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Automobilové veterány
opět zavítají do Nových Hradů

Milovníci veteránů si přijdou na své v sobotu 8. září. Do Nových Hradů se znovu vrátí stroje,
které psaly automobilovou historii. Devátý ročník South Bohemia Classic, mezinárodní setinové
rallye klasických a sportovních vozů, sem zavede více než 140 posádek z jedenácti zemí světa.

Hodnotné skvosty začnou do města přijíždět krátce po 11. hodině z Horní Stropnice a Údolí.
Přes Českou ulici se poté dostanou na náměstí Repub-
liky, kde bude mezi prodejnou potravin a Wellness
hotelem Rezidence připraven test přesnosti. Posádky
budou mít za úkol projet slalom mezi kuželkami a co
nejvíce se přiblížit předem stanovenému rychlostnímu
průměru.

K vidění budou legendární, ale i méně známé znač-
ky – jmenujme například Jaguar, MG, Mercedes-Benz,
Cadillac, Austin Healey, Ferrari, Chevrolet, Porsche,
Škoda, Wolseley, Rover nebo Triumph.

IX. South Bohemia Classic 2018, největší akce své-
ho druhu na území České republiky, odstartuje v pátek
v 17:15 na českobudějovickém náměstí Přemysla Ota-
kara II. Trasa dále vede přes Hlubokou, Holašovice,
Chvalšiny, Český Krumlov a Přídolí až do cíle prvního
dne v Hotel Resortu Relax v Dolní Vltavici. Během so-
botní etapy posádky pojedou kolem Vltavy do Rož-
mberku, zavítají do Rakouska, Novohradských hor,
Borovan a také vystoupají na vrchol Kramolína ke
Stezce korunami stromů. Vrcholem akce bude Grand
Prix Kaplice se začátkem ve 13 hodin.

Další informace včetně kompletního seznamu při-
hlášených najdete na www.southbohemiaclassic.cz.

Text: Pavel Kacerovský, ČK motorsport
Foto: Ondřej Kroutil
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V malebné přírodě brdských lesů poblíž
obce Věšín se nachází rekreační středisko, ve
kterém se konalo od 28. července do 4. srpna
2018 letní soustředění oddílů bojových umění
z celé České republiky. Téměř sto padesát cvi-
čenců z patnácti škol a klubů zde trénovalo
v rámci třífázového tréninku cvičení sebeob-
ranných technik Allkampf-Jitsu, taktiky a stra-
tegie sebeobrany, údery, kopy a kryty karate,
zápasové techniky Jiu-Jitsu a samozřejmě také
přípravu na soutěže a trénink na zkoušky na
stupně technické vyspělosti z jednotlivých bo-
jových umění. Na soustředění trénovali nejen
špičkový trenéři karate a Allkampf-Jitsu, ale
také hosté z dalších bojových umění jako jsou
Kendo, Iaido a Jiu Jitsu.

Soustředění bylo součástí trenérské praxe pro uchazeče o akreditaci trenéra bojových umění
II. třídy. Trenérské vzdělání s akreditací ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže si zvyšují
naši trenéři: Martin Hermann, Jaromír Švenda, Tomáš Hermann, Martin Hermann ml., Magda
Pelechová a Bronislav Němec. První týden v září všechny naše trenéry čekají závěrečné zkouš-
ky. Přípravnou fázi na zvýšení trenérské kvalifikace zahájil také Lukáš Němec.

Děkuji všem za účast a aktivní přístup, který přispěje ke zkvalitnění tréninků oddílu karate.
Martin Hermann, předseda oddílu karate

Již popáté se konalo od 23. do 27. července 2018 v areálu Sportovního klubu policie v Čes-
kých Budějovicích letní příměstské soustředění pro děti a mládež do osmnácti let. Tuto sportov-
ní akci organizuje a trenérsky zajišťuje oddíl Sebeobrany Allkampf - Jitsu, Sportovního klubu
policie v Českých Budějovicích a letos opět také dvěma trenéry z TJ karate Nové Hrady.

Příměstského soustředění se účastnilo více jak 56 dětí nejen z řad oddílů SKP České Budějo-
vice a TJ karate Nové Hrady.

V dopoledních hodinách děti trénovaly sebeobranu, ale také měly přednášky, ukázky a oběd,
který dodává gastronomická firma z Českých Budějovic. V odpoledních hodinách opět děti tré-
novaly pod dohledem zkušených instruktorů a dále pak měly možnost si vyzkoušet laserovou
střelnici, soutěžily v atletických disciplínách, přednášeli jim policejní mluvčí, psovod, ale i pra-
covníci kriminalistických expertíz Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje. Navštívili
jsme s dětmi hasičskou záchrannou stanici a Jihočeské letiště v Českých Budějovicích. Někteří
členové se účastnili zkoušek na stupně technické vyspělosti v AKJ. Na závěr soustředění se pekly
buřty, hrálo se na kytaru, zpívalo se a také byla diskotéka a promítání dětmi vybraného filmu.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Trenéři TJ karate Nové Hrady a SKP České Budějovice na soustředění ve Věšíně

Soustředění trenérů TJ karate Nové Hrady ve Věšíně

Trenéři Tomáš a Martin Hermannovi provádí
nácvik sportovního zápasu karate kumite

Letní příměstské soustředění v Českých Budějovicích

Karolína Staňková trénuje kopy na lapu

Nikola Staňková trénuje základní kopy

Letní příměstské soustředění
pro děti a mládež v Českých Budějovicích
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Akademické Mistrovství světa
v karate v Japonsku 2018

Tomáš Hermann vybojoval páté místo v akademickém světovém karate

Mistrovství světa v karate studentů vysokých škol do 25 let se konalo 19.-22. června 2018
v Japonsku v Kóbe. Tohoto vrcholného šampionátu se účastnilo pouze šest karatistů z ČR a ti
byli vybrání akademickým sportovním svazem na základě úspěchu na Mistrovství ČR v uplynu-
lých dvou letech. Za Jihočeskou univerzitu soutěžili hned tři závodníci v kontaktní disciplíně ku-
mite – sportovní zápas dvojic dle pravidel Světové federace karate. Adriana Crhonková zápasila
v kategorii do 50 kg, Jiří Krych do 84 kg a Tomáš Hermann bojoval v kategorii + 84 kg.

Tomáš v prvním kole porazil závodníka Wang Yung-Chi z Tai-pei před časovým limitem
8:0, ve druhém kole porazil závodníka Mitchella Bakhuijsena z Holandska dokonce minutu před
časovým limitem opět 8:0. O postup do finále se Tomáš utkal s domácím závodníkem Ando Da-
kaiem, kterému velmi dobře konkuroval, ale bohužel mu podlehl. V nedělním finálovém bloku
tak Tomáš nastupoval v boji o bronz proti závodníkovi Somanroy M. Arulveeranovi z Malay-
sie.Po velice vyrovnaném zápase prohrál náš borec o dva body a obsadil pěkné a především
bodované páté místo.

Tomáš nejen vzorně reprezentoval Jihočeskou univerzitu, ale především měl možnost tréno-
vat s nejlepšími světovými závodníky a zkušenosti bude dále předávat našim cvičencům na tré-
ninku karate mládeže v Nových Hradech.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

1918–2018 – SPORT
Je to století mnoha sportovních událostí a

anket. Měly by se dělit sporty individuální a
také kolektivní. Je totiž těžké srovnávat vý-
kony Emila Zátopka, Věry Čáslavské, Jana
Železného, Báry Špotákové atd. úspěchy fot-
balistů, hokejistů a jiných kolektivů.

Je zvláštní, že za 20. století ve světě byl
zvolen nejlepším sportovcem hráč kolektivu,
fotbalista Pele! Většina fandů fotbalu viděla
MS v Rusku a určitě si udělali obrázek, kde je
dnešní fotbal. Plné stadióny, pestrá paleta růz-
ných mužstev, kvalitní výkony mnohých hrá-
čů. Diváků bylo mnoho nejen na stadiónech,
ale tisíce a tisíce kolem stadiónů a přilehlých
ulicích. To bylo Rusko!

A teď kolektivy, které mají velkou šanci
v anketě. Samozřejmě je to ZOH a hokejové
Nagano 1998. Sešla se tam špička hokejistů i
se zámoří USA a Kanady, tedy i z NHL. Silné
bylo zámoří, ale i Švédsko, Finsko, Rusko,
Slovensko a také náš nároďák! Vždyť za „nás“
hrál Hašek, Jágr, Ručinský, Růžička, Šlégr,
Kučera, Straka, Svoboda atd. Takže jsme ne-
měli žádný špatný mužstvo! Nejdříve jsme ve

skupině porazili Finsko 3:0, poté Kazachstán
8:2, dále jsme prohráli s Ruskem 1:2. Tím
jsme se dostali do čtvrtfinále proti USA a vy-
hráli jsme 4:1. V semifinále jsme narazili na
Kanadu a skončilo to pro nás 2:1 po samostat-
ných nájezdech (podržel nás hlavně Dominik
Hašek)!

A bylo hokejové finále s Ruskem. Díky
Petrovi Svobodovi a jeho ráně ve třetí třetině
jsme vyhráli 1:0 a tím celý olympijský turnaj
roku 1998 v Naganu! Takto byl hokej a nyní
velkolepý fotbal, zakončený na ME v Jugoslá-
vii. Začalo to skupinou r. 1974. Podle expertů
jsme proti Anglii a Portugalsku neměli šanci,
protože postupoval jen jeden! První zápas
jsme hráli proti Anglii a hned jsme prohráli
0:3. Odvetu jsme senzačně vyhráli 2:1. Těžké
zápasy jsme měli podstoupit s Portugalskem,
ale zvládli jsme to více než dobře. Doma 5:0 a
venku 1:1. Postoupili jsme díky těmto výsled-
kům do čtvrtfinále, kde nás čekal SSSR s vyni-
kajícím rychlým Olegem Blochinem. Se SSSR
jsme opět nebyli favority, a přesto jsme „doma“
vyhráli 2:0 a na horké půdě v Kyjevě jsme
uhráli výsledek 2:2 a cestovali jsme do Jugo-
slávie na ME 1976. Nejprve jsme v semifinále

ME v Záhřebu porazili Nizozemsko v pro-
dloužení 3:1. To nikdo nečekal, vždyť soupeř
hrál finále MS roku 1974 a byl „stříbrný“. A ti
hráči!...Cruyff, Neeskens, Rep, Rensenbrink
atd…Samá světová esa. Tenkrát exceloval náš
Franta Veselý. Jeden gól dal a na jeden přihrál.

A nastalo „finále“ v Bělehradě s Němec-
kem, které v roce 1974 hrálo právě s Nizozem-
skem MS a vyhrálo „doma“ 2:1. Německo
jsme také zaskočili! 2:2 a na penalty jsme po-
razili namyšlené a silné Němce 5:3 (geniální
penaltou Antonína Panenky). Dá se říci, že
tehdejší mužstvo vyhrálo zaslouženě. Nepro-
hrálo snad 2 roky! Tehdy jsme byli mistři Ev-
ropy, ale spíše mistři světa! Tehdejší tisk ze
zápasu se shodl: „Fantastické finále předčilo
finálový zápas MS 1974 mezi Německem a
Nizozemskem. Bylo mistrovským dílem fot-
balového umění!“

Curyšský „Sport“ se přidal: „Českosloven-
sko bez rozpaků vstoupilo mezi nejlepší muž-
stva světa“. Hraje taktický moderní a bojovný
fotbal!!! „A co je tedy víc? ... Nagano nebo
Bělehrad?

Miroslav Hruška

Tomáš Hermann byl vlajkonošem české výpra-
vy na Akademickém Mistrovství světa

Tomáš vybojoval na Mistrovství světa v karate
pěkné páté místo

CVIČEBNÍ SEMINÁŘ
zdravotně tělesné výchovy

pod vedením

Ludmily Rakové
fyzioterapeutka,

cvičitelka I. tř. Zdr. TV - Český Brod

Sobota 22.9. 2018
9–12 hod., 13.30–16 hod.

Program:
¡ Správné držení těla

Teorie a praxe. Stručná anatomie
a fyziologie hybného systému,
funkční vyšetření svalových dysbalancí,
optimální rozsahy pohybů.
Individuální dotazy a problémy…

¡ Zábavné cvičení s netradičním
náčiním….

¡ Retro hry našeho mládí….
¡ Trénink paměti a další hrátky….
¡ Kruhový trénink

pro lenochy a seniory….

Vezmi s sebou:
úbor a obuv pro cvičení v tělocvičně,
psací potřeby (+ brýle na čtení),
ručník, podložku pro cvičení (karimatku),
pružné obinadlo (2m).

Místo konání:
Nové Hrady tělocvična ZŠ Komenského
ulice, teoretická část proběhne v učebně
školy – vchod od tělocvičny

Účastnický poplatek:
místní 100 Kč, platba při podání přihlášky

Informace a závazné přihlášky:
Zdeňka Vaněčková N. Hrady tel.723 219 387
Upozornění: kapacita semináře je omezena.
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¡ Nabízím výuku angličtiny od začátečníků po pokročilé.
Aktivní konverzace. Tel.: 607 977 549,
e-mail: greenberger.juliana@email.cz

¡ Prodám kachny – indické běžce. Tel.: 728 814 585

řádková inzerce

WELLNESS HOTEL REZIDENCE
Nové Hrady

Nabízí uplatnění na následující pracovní pozice

– PEDIKÉRKA –
– MASÉRKA –

(na hlavní pracovní úvazek, nástup možný ihned)

Veškeré potřebné informace obdržíte
při osobním pohovoru, který si můžete v případě zájmu
sjednat na e-mailové adrese: dvorak@rezidencenh.cz
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