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Perníčkový superhrdina ze školní družiny. Po-
drobně se o soutěži dozvíte ze zpráv ŠD.  K.J.

Andělky při svém andělském menuetu při Čertovsko-Mikuláškém reji
na náměstí.                                                                                       K.J.

Čertovský prapor letos plál nejen na Hradech,
ale i v Nemanicích. Více uvnitř čísla. K.J.

Vánoční koncert byl pěkným završením kulturních akcí roku 2019 v Kulturně-spolkovém
domě. K.J.

Vystoupení dětí z mateřské školky mělo při zahájení adventu velký
potlesk…                                                                                          K.J.

Přání do roku 2020
Jeden z pěkných kulturních zážitků z konce minulého roku, který ve mne ještě doznívá, byl

Vánoční koncert v Kulturně-spolkovém domě. Dvě závěrečné písně, při kterých se spojili všich-
ni účinkující a dali nám svoji energii a radost, to byl skutečně hezký před-vánoční dárek.
A v tomto zmiňovaném zážitku byly pro mne obsaženy všechny pocity i dojmy z přechozích
společných „pracovních“ setkání, kterých bylo v roce 2019 skutečně hodně. A nejen těch ryze
kulturních, ale hlavně lidských a obyčejných.

Jak důležité je pro každého člověka setkávat se s jinými lidmi, společně události prožívat
a něco cenného vytvářet, to jistě víte, milí čtenáři, i Vy. A ačkoli občas utíkáme od všeho a všech
pryč, stejně nakonec toužíme po lidském společenství a vřelých slovech. Chtěla bych proto všem
popřát do roku 2020 hlavně hodně lásky, citu, soucitu, něhy, přátelství, krásy, naděje a víry.
A když to všechno budeme mít, tak budeme určitě i šťastní a zdraví.

K. Jarolímková
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„JAK NÁM KONČIL LOŇSKÝ ROK“

Rozsvícení vánočního stromu v mateřské školce K zahájení adventu na náměstí nerozlučně patří vystoupení dětských pě-
veckých sborů  ZŠ N. Hrady

Předvánoční poučný výlet třídy 3.A Taneční kroužek Rytmík uspořádal předvánoční vystoupení v KSD

Perníčkovaná ve školní družině a 1. místo v ka-
tegorii Vánoce Novohradští čerti přichází na náměstí a s nimi i krampusáčtí hosté…

Vánoční koncert pro děti z novohradské základní školy K.J.Česko zpívalo koledy i v Nových Hradech
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Zápis z 32. schůze městské rady
ze dne 11.11.2019

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení

z 31. jednání rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 31. jednání rady města.
� 2. Smlouva o smlouvě budoucí –

„Byňov zkruhování sítě NN“
Rada města souhlasí se Smlouvou č.:
1040013761/002 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s. České Budějovice na akci:
Byňov zkruhování sítě NN, za jednorázovou
úhradu ve výši. 10.000 Kč bez DPH a postu-
puje návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB a.s. České Budějovice návrh na uzav-
ření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na akci: Byňov zkruhování
sítě NN, smlouvou budou zatíženy pozemky
parc. č. 2574, č. 2571, č. 2300, č. 1883/1
v k.ú. Byňov.)
� 3. Zadávací řízení – Zvýšení bezpečnosti

chodců v Nových Hradech
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci k veřejné zakázce: Zvýšení bezpečnosti
chodců v Nových Hradech.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací do-
kumentace k veřejné zakázce: Zvýšení bez-
pečnosti chodců v Nových Hradech.)
� 4. Zápis – finanční komise

Rada města bere na vědomí zápis z jednání
finanční komise ze dne 04.11.2019.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční komise
ze dne 04.11.2019, s doporučením pro radu.)
� 5. Jmenování komise pro otevírání obálek

– Zvýšení bezpečnosti chodců v N.H.
Rada města jmenuje komisi pro otevírání
obálek na akci: Zvýšení bezpečnosti chodců
v Nových Hradech ve složení: Mgr. Vladi-
mír Hokr, Mgr. Lucie Kříhová a Marie Mrk-
vičková, náhradníci: Ing. Pavla Vaněčková,
Lenka Roulová a Vlasta Kučerová.
Rada města jmenuje hodnotící komisi na
akci: Zvýšení bezpečnosti chodců v Nových
Hradech ve složení: Bc. Roman Schmidt,
Ing. Pavel Hamberger a Jaroslav Faktor a
náhradníci: Josef Sýkora, Miroslav Šlenc a
Ing. Pavla Vaněčková.
(Rada obdržela návrh na jmenování komisí
pro otevírání obálek a hodnotící komise k ve-
řejné zakázce: Zvýšení bezpečnosti chodců
v Nových Hradech.)
� 6. Zadávací řízení – „Úsporné LED

osvětlení v sálu Hotelu Máj“
Rada města schvaluje dodavatele veřejné
zakázky: Úsporné LED osvětlení v sálu Ho-
telu Máj společnost E.ON Energie, a.s. Čes-

ké Budějovice a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady vyhodnoce-
ní veřejné zakázky: Úsporné LED osvětlení
v sálu Hotelu Máj. Byly obeslány tři firmy,
nejnižší nabídku podala společnosti E.ON
Energie, a.s. České Budějovice ve výši
309.745 Kč bez DPH.)

� 7. Schválení osobního příplatku – MŠ
Nové Hrady
Rada města schvaluje osobní příplatek ředitel-
ce Mateřské školy Nové Hrady, dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady žádost o schválení osobního
příplatku od 01.11.2019.)

� 8. Schválení sponzorských darů – MŠ
Nové Hrady
Rada města souhlasí s přijetím sponzorských
darů pro Mateřskou školu Nové Hrady.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady žádost o schválení sponzorských
darů pro mateřskou školu ve výši 1.000 Kč od
Jaroslava Deutsche a 2.000 Kč od Jednoty,
spotřební družstvo České Budějovice.)

� 9. Křižovatka silnice II/154 a III/15618,
Nové Hrady
Rada města bere na vědomí studii: Křižo-
vatka silnic II/154 a III/15618, Nové Hrady
a nemá k ní připomínky.
(Rada obdržela od společnosti Akiprojekt s.r.o.
České Budějovice žádost o stanovisko ke stav-
bě křižovatky silnice II/154 a III/15618, Nové
Hrady.)

� 10. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající správ-
ní řízení.
(Rada byla starostou informována o probíhají-
cích správních řízení, ve kterých je město účast-
níkem řízení a neměla k nim připomínky.)

� 11. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy
o dílo se společností ERTL Milan s.r.o.,
Kaplice na akci: Sběrný dvůr Jižní Město
Nové Hrady a pověřuje starostu podpisem
dodatku.
(Rada obdržela od společnosti ERTL Milan
s.r.o., Kaplice návrh dodatku č. 1 smlouvy
o dílo na akci: Sběrný dvůr Jižní Město
Nové Hrady. Dodatkem se mění cena díla
s ohledem na odsouhlasené méněpráce a ví-
cepráce, které řeší vybudování druhé vstup-
ní brány. Celkově dochází k navýšení ceny
díla o  29 757,64 Kč + DPH.)

� 12. Reklamní zařízení – Apatyka Café
Rada města souhlasí s umístěním reklamní-
ho zařízení za předpokladu dodržení OZV a
další legislativy.
(Rada obdržela od Jany Šeré, Srubec, žádost
o povolení umístění reklamního zařízení na
pozemek města Nové Hrady, a to v ulici Ko-
menského v Nových Hradech a dále v Údolí
na pozemku parc. č. 257/6 v k.ú. Údolí u
Nových Hradů.)

� 13. Oznámení – OŽP MěÚ Nové Hrady
Rada města souhlasí s umístěním nalezené-
ho psa do útulku Domov fauny v Hrachově.
(Rada obdržela od Odboru životního prostře-
dí MěÚ Nové Hrady oznámení o umístění
nalezeného toulavého psa do útulku Domov
fauny v Hrachově.)

� 14. Fond malých projektů – Buquoyský
rok, aneb působení šlechty na pomezí
Čech a Rakous
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci Fondu malých projek-
tů Rakousko – Česká republika na projekt:
Buquoyský rok aneb působení šlechty na
pomezí Čech a Rakous.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci Fondu malých projektů Ra-
kousko – Česká republika s názvem: Buqu-
oyský rok aneb působení šlechty na pomezí
Čech a Rakous. Celkové náklady na projekt
jsou ve výši 23.162 EUR, z toho požadova-
ná částka dotace činí 19.687,70 EUR. Pro-
jekt je připraven k realizaci ve spolupráci
s městem Weitra.)
� 15. Fond malých projektů – Hudba

spojuje – Musik verbindet
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci Fondu malých projek-
tů Rakousko – Česká republika na projekt:
Hudba spojuje – Musik verbindet.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci Fondu malých projektů Ra-
kousko – Česká republika s názvem: Hudba
spojuje – Musik verbindet. Celkové nákla-
dy na projekt jsou ve výši 21.498 EUR
z toho požadovaná částka dotace činí
18.273,30 EUR. Projekt je připraven k rea-
lizaci ve spolupráci s městem Weitra s tím,
že rakouský partner podává tzv. zrcadlový
projekt, kde je město N. Hrady partnerem.
Oba projekty jsou realizačně propojeny.)

Zápis z 33. schůze městské rady

ze dne 18.11.2019

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 32. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 32. jednání rady města.
� 2. Pronájem nebytových prostor –

Morongová, Kalátová
Rada města schvaluje pronájem nebytových
prostor nám. Republiky čp. 57, Nové Hrady
Markétě Morongové, Nové Hrady čp. 377 a
Barboře Kalátové, Nové Hrady, na dobu pěti
let s tříměsíční výpovědní lhůtou, za částku
500 Kč/m2/rok a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu nebytových
prostor, rada opětovně projednala žádost Mar-
kéty Morongové a Barbory Kalátové, o proná-
jem těchto prostor.)
� 3. Cenová nabídka – ČEVAK a.s.

Rada města schvaluje cenovou nabídku od
společnosti ČEVAK a.s., České Budějovice
na zpracování projektové přípravy pro vy-
hledání a realizaci nového zdroje pitné vody
v lokalitě Veveří.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.,
České Budějovice cenovou nabídku na

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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zpracování projektové přípravy pro vyhle-
dání a realizaci nového zdroje pitné vody
v lokalitě Veveří. Cenová nabídka je ve výši
47.190 Kč, včetně DPH.)
� 4. Pronájem – pacht – k.ú. Údolí

u Nových Hradů, Štiptoň, Nové Hrady,
Nakolice
Rada města schvaluje záměr pachtu země-
dělské půdy v k.ú. Údolí u Nových Hradů,
k.ú. Štiptoň, k.ú. Nové Hrady a k.ú. Nakoli-
ce (dle seznamu) a pověřuje tajemnici MěÚ
Nové Hrady zveřejněním na úřední desce
města.
(Rada projednala pachty zemědělské půdy,
ve vlastnictví města.)

Zápis z 34 . schůze městské rady

ze dne 27.11.2019

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 33. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 33. jednání rady města.
� 2. Zápis - finanční komise

Rada města bere na vědomí Zápis z finanční
komise ze dne 18.11.2019 a 27.11.2019
(Rada obdržela Zápis z finanční komise ze
dne 18.11.2019 a 27.11.2019.)
� 3. Stavební řízení

Rada města bere na vědomí probíhající správ-
ní řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících stavebních řízeních a neměla k nim
připomínky.)
� 4. Dodatek č. 2 – „Snížení energet. nár.

hotel Máj
Rada města schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy
o dílo na akci: Snížení energetické náročnos-
ti objektu bývalého hotelu Máj v Nových
Hradech, se společností STAVEBNA Vác-
lav Nejedlý, s.r.o. Domoradice a pověřuje
starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela od společnosti STAVEBNA
Václav Nejedlý s.r.o., Domoradice návrh
Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci: Snížení
energetické náročnosti objektu bývalého ho-
telu Máj v Nových Hradech. Dodatkem č. 2
se mění termín dokončení stavebních prací, a
to do 20.01.2020.)
� 5. Rozpočtové opatření č. 12

Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 12/2019. Z8
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 12.)
� 6. Střednědobý výhled rozpočtu města

N.H. pro rok 2020–2023
Rada města souhlasí s návrhem střednědobé-
ho výhledu rozpočtu na roky 2020 – 2023.
(Rada projednala návrh střednědobého vý-
hledu rozpočtu na roky 2020 – 2023.)

� 7. Dotace pro spolky a zájmové
organizace
Rada města souhlasí s návrhem na přiděle-
ní dotací pro spolky a zájmové organizace
v rámci návrhu rozpočtu města pro rok 2020
a postupuje návrh k projednání na jednání za-
stupitelstva města s doporučením, aby zbylé
finanční prostředky do výše schválené v roz-
počtu města byly ponechány jako rezerva pro
případné další žádosti.
Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy
o poskytnutí dotace a postupuje návrh smlou-
vy ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada města projednala návrh přidělení do-
tací pro spolky a zájmové organizace v rám-
ci návrhu rozpočtu města pro rok 2020, kdy
byla pro tuto podporu vyčleněna částka
1,4 milionu korun. Rada projednala návrh
s tím, že zbylé finanční prostředky do výše
schválené v rozpočtu města doporučuje po-
nechat jako rezervu pro případné další žá-
dosti k realizaci akcí. Rada postupuje návrh
rady k projednání zastupitelstvu města.)
� 8. Rozpočet na rok 2020

Rada města souhlasí s návrhem rozpočtu na
rok 2020 a postupuje návrh ke schválení za-
stupitelstvu města.
(Rada projednala návrh rozpočtu na rok
2020, včetně rozpočtů fondů. Rozpočet měs-
ta je postavený jako vyrovnaný ve smyslu
nastavení rovnováhy mezi příjmy města a
výdaji + financování (splátky úvěrů). Roz-
počet počítá s výdaji na provoz technických
služeb města, městského úřadu, základní a
mateřské školy, dále s náklady na realizaci
hlavních investičních akcí (pokračování re-
konstrukce hotelu Máj, rekonstrukce Horní-
ho Byňovského rybníku, výstavba a oprava
chodníků, modernizace plochy k parkování
u vlakové zastávky Jakule) i s podporou ak-
tivit osadních výborů, hasičských sborů či
spolků a organizací. Celkové příjmy roz-
počtu jsou navrženy ve výši 66 729 518,
výdaje ve výši 65 249 518 a financování
1 480 000 Kč. Návrh rozpočtu na svém jed-
nání odsouhlasila i finanční komise rady
města.)
� 9. Komunitní centrum

Rada města schvaluje podání žádosti k pro-
jektu Komunitní centrum Nové Hrady II,
který je připravený k podání v rámci Ope-
račního program Zaměstnanost.
(Rada města obdržela návrh projektu Komu-
nitní centrum Nové Hrady II, který je připra-
vený k podání v rámci Operačního programu
Zaměstnanost (prostřednictvím žádostí do
Místní akční skupiny Sdružení Růže). Pro-
jekt řeší navazující aktivity k projektu Ko-
munitní centrum Nové Hrady (realizovaný
v období 9/2018-1/2020) - zajištění vzdělá-
vacích programů, sociální aktivity, volno-
časové aktivity a proces vzájemné sociální
pomoci. Celkový rozpočet projektu je dle
projektové žádosti 1 997 362,50 Kč, dota-
ce činí 95 % a vlastní podíl žadatele je
99 868,13 Kč (5 %). V případě přiznání dota-
ce bude realizace projektu zahájena 1.6.2020
a projektu bude trvat až do konce roku 2022.)
� 10. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě

Rada města bere na vědomí dodatek č. 1
k příkazní smlouvě s Ing. Vladislavem Jan-
dou, České Budějovice na inženýrskou čin-
nost na akci: Snížení energetické náročnosti
bývalého hotelu Máj v Nových Hradech.

(Rada obdržela od Ing. Vladislava Jandy,
České Budějovice návrh dodatku č. 1 k pří-
kazní smlouvě na inženýrskou činnost na
akci: Snížení energetické náročnosti býva-
lého hotelu Máj v Nových Hradech. Dodat-
kem se navyšuje částka na 46.300 Kč bez
DPH.)

Zápis z 35. schůze městské rady

ze dne 02.12.2019

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 34. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 34. jednání rady města.
� 2. Oprava komunikace – Prokešová

Rada města bere na vědomí žádost Ing. Iva-
ny Prokešové o zpevnění části místní účelo-
vé komunikace v k.ú. Štiptoň a postupuje
žádost k projednání Osadnímu výboru By-
ňov, Jakule a Štiptoň.
(Rada obdržela od Ing. Ivany Prokešové,
Praha žádost o zpevnění části místní účelo-
vé komunikace vedoucí od objektu Štiptoň
čp. 42 k objektu Štiptoň čp. 40 tak, aby byla
celoročně sjízdná.)
� 3. Okrašlovací spolek pro Terčino údolí

Rada města bere na vědomí žádost Okraš-
lovacího spolku pro Terčino údolí, Nové
Hrady a okolí a pověřuje starostu místním
šetřením společně se zástupci spolku.
(Rada obdržela od Okrašlovacího spolku
pro Terčino údolí, Nové Hrady a okolí žá-
dost o řešení problémů v Terčině údolí. Jed-
ná se o kácení a odklizení větví, řešení další
části náhonu a koryta k vodopádu a opravu
komunikace k Hamru. Rada konstatovala,
že oprava náhonu je již řešena odborem ži-
votního prostředí a čeká se na nabídku od-
borné firmy na provedení prací. Ve věci
odklízení větví bude opakovaně jednáno
s technickými službami a lesním hospodá-
řem. K otázce rekonstrukce cesty uvnitř
NPP Terčino údolí bude svolána schůzka za
účasti odborníka v dané problematice, ne-
boť rada města považuje rekonstrukci části
cesty za úspěšnou a v daný moment nevidí
jinou formu úpravy cesty s ohledem na pod-
mínky stanovené orgány ochrany přírody a
památkové péče.)
� 4. Pololetní odměny – TSM Nové Hrady

Rada města bere na vědomí informaci o vy-
placení odměn zaměstnancům Technických
služeb města Nových Hradů za II. pololetí
roku 2019 a schvaluje odměnu ředitelce
Technických služeb města Nových Hradů,
dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů informaci o vý-
platě odměn za II. pololetí roku 2019 a žádost
o schválení výši odměny pro ředitelku TSM.)
� 5. Správní řízení

Rada města bere na vědomí probíhající správ-
ní řízení
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(Rada byla starostou informována o probí-
hajících správních řízení, ve kterých je
město účastníkem řízení a neměla k nim
připomínky.)
� 6. Stavební řízení

Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících stavebních řízeních a neměla k nim
připomínky.)
� 7.  Výroční zpráva – ZŠ Nové Hrady

Rada města bere na vědomí Výroční zprávu
o činnosti Základní školy Nové Hrady za
školní rok 2018/2019.
(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady výroční zprávu o činnosti za školní
rok 2018/2019.)
� 8. Územní studie krajiny JčK – OŽP

Rada města bere na vědomí zpracování do-
tazníku k Územní studii krajiny Jihočeské-
ho kraje.
(Rada obdržela od Odboru životního pros-
tředí MěÚ Nové Hrady připravený dotazník
k Územní studii Jihočeského kraje.)
� 9.  Recyklační poplatky – OŽP

Rada města bere na vědomí oznámení firmy
Marius Pedersen a.s., o zavedení recyklač-
ních poplatků a jejich navýšení.
Rada města schvaluje dodatek č. 5 ke smlou-
vě o dílo č. 61489/08 na pronájem nádob na
separaci se společností Marius Pedersen
a.s. a pověřuje starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela od Odboru životního pros-
tředí MěÚ Nové Hrady informaci k zavedení
recyklačních poplatků za separovaný odpad,
plast, papír. Dále pak k navýšení smluvních
cen za služby a uložení komunálních odpa-
dů o 5% s účinností od 01.01.2020.)
� 10. Sběr dat pro projekt TAČR k řešení

zápachu – MŽP
Rada města bere na vědomí zadání studie
k ochraně ovzduší.
(Rada obdržela od Ministerstva životního
prostředí, odboru ochrany ovzduší žádost o in-
formace k projektu: Technologické zdroje zne-
čišťování ovzduší – stanovení ochranných zón a
modelových nástrojů pro umísťování nových
staveb jako prevence obtěžování zápachem.)
� 11. Zápis - kontrolní výbor

Rada města bere na vědomí zápis kontrolní-
ho výboru ze dne 23.10.2019 a postupuje jej
k projednání zastupitelstvu města.
(Rada obdržela zápis kontrolního výboru ze
dne 23.10.2019 s tím, že kontrolní výbor
žádá zastupitelstvo o zmocnění všech členů
KV k tomu, aby mohli samostatně kontrolo-
vat ukončování a uzavírání zápisů z jednání.)
� 12. Závěrečná kontrolní prohlídka –

NPP Terčino údolí
Rada města bere na vědomí výzvu k účasti na
závěrečné kontrolní prohlídce stavby: Oprava
mostů a dřevěných lávek v NPP Terčino údolí.
(Rada obdržela od MěÚ Trhové Sviny vý-
zvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlíd-
ce stavby: Oprava mostů a dřevěných lávek
v NPP Terčino údolí.)
� 13. Dodatek č. 1 – Dimatex CS, s.r.o.

Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke
Smlouvě o spolupráci ze dne 29.11.2016 se

společností DIMATEX CS, spol. s r.o. a po-
věřuje starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela od společnosti DIMATEX
CS, spol. s r.o. Svárov návrh dodatku č. 1 ke
Smlouvě o spolupráci ze dne 29.11.2016.
Dodatkem dochází ke snížení částky za
umístění kontejneru, a to z částky 1.000 Kč
na částku 500 Kč. Jedná se o kontejnery na
textil, který je dále využíván pro charitu.)
� 14. TSM – navýšení provozní dotace

Rada města souhlasí s rozpočtovým opatře-
ním č. 13/2019 a postupuje jej ke schválení
zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od ředitelky Technických slu-
žeb města Nových Hradů žádost o navýšení
provozní dotace na rok 2019, a to o částku
1.000.000Kč. Žádost je odůvodněna vyšší-
mi mzdovými náklady na sezonní pracov-
níky, správce budov a opravy sypacího
vozu. Rada souhlasila s navýšením dotace
pro TSM formou rozpočtového opatření
č.13/2019 ve výši 1 000 000 Kč.)
� 15. Kalkulace – vodné a stočné 2020

Rada města souhlasí s variantou 2A kalkula-
ce vodného a stočného na rok 2020 a postu-
puje návrh k projednání zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.
České Budějovice návrhy ceny pro vodné a
stočné na rok 2020. Návrhy byly vypraco-
vány na základě předchozí konzultace s ra-
dou města. Rada města navrhuje schválení
varianty 2A, která počítá s navýšením ceny
včetně DPH oproti roku 2019 o 1 Kč s tím,
že tato jedna koruna bude promítnuta do ná-
jemného v rámci stočného. Návrh počítá
s tím, že plánované snížení DPH pokryje
další náklady spojené s provozem a s růstem
nájemného tak, aby nejpozději do roku 2028
byl systém financování obnovy vodohospo-
dářského majetku v rámci kalkulace vodné-
ho a stočného samofinancovatelný.)

Zápis z 36. schůze městské rady

ze dne 09.12.2019

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 35. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 35. jednání rady města.
� 2. Zápis finanční komise

Rada města bere na vědomí zápis z jednání
finanční komise ze dne 09.12.2019.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise ze dne 09.12.2019 s doporučením pro
radu.)
� 3. OZV č. 1/2019 o místních poplatcích

Rada města souhlasí s návrhem Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2019 o místních po-
platcích a postupuje ji k projednání zastu-
pitelstvu města.
(Rada projednala návrh na změnu vyhlášky
o místních poplatcích, která řeší poplatky ze
psů, z pobytu a za užívání veřejného pros-
tranství. Vyhláška pouze reaguje na změnu

legislativy s tím, že nedochází k změně výše
poplatků.)
� 4. OZV č. 2/2019 o místním poplatku

za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Rada města souhlasí s návrhem Obecně zá-
vazné vyhlášky č. 2/2019 o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a postupuje ji k pro-
jednání zastupitelstvu města.
(Rada projednala návrh OZV č. 2/2019. Ke
změně dochází z důvodu změny zákona
o místních poplatcích. Vyhláška pouze rea-
guje na změnu legislativy s tím, že nedochá-
zí k změně výše poplatku.)
� 5. Pozemky Jeneč

Rada města souhlasí s koupí pozemků parc.
č. 1547 o výměře 364 m2 a parc. č. 1555
o výměře 631 m2 v k.ú. Údolí u Nových
Hradů, za částku 147.190 Kč od Státního
statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, Pra-
ha a postupuje návrh ke schválení zastupi-
telstvu města.
(Rada opětovně projednala návrh na koupi
pozemků v Terčině údolí v blízkosti penzio-
nu Hamr. Rada po opakovaném projednání
souhlasila s nákupem pozemků. Koupi po-
zemků doporučil na svém jednání též fi-
nanční výbor.)
� 6. Návrh odměn k jednání zasedání

zastupitelstva
Rada města souhlasí s navýšením odměn
pro neuvolněné zastupitele, dle návrhu.
(Rada projednala návrh na stanovení odměn
neuvolněným zastupitelům. Návrh počítá
s růstem odměn s ohledem na navýšení na-
vržené vládou a s zvýšením odměny pro
místostarosty s ohledem na rozsah jejich
práce pro město.)
� 7. Žádost p. Šabatka

Rada města souhlasí s udělením výjimky
z pravidel pro prodej stavebních pozemků
v lokalitě Jižní Město a postupuje žádosti
pana Šabatky a p. Schattauera k projednání
na jednání zastupitelstva města.
(Rada města obdržela žádost pana P. Ša-
batky (bytem Nové Hrady 344) o schválení
výjimky z pravidel pro prodej stavebních
pozemků v lokalitě Jižní Město. Pan Šabat-
ka z rodinných důvodů nemůže stavět na
zakoupené parcele a navrhuje možnost pře-
prodání pozemku za stejných podmínek ji-
nému zájemci (p. P. Schattauer), který by
převzal kompletně jeho závazky vůči měs-
tu Nové Hrady. Pan Schattauer též písem-
ně potvrdil svůj zájem o koupi pozemku
za těchto podmínek. Rada města souhlasi-
la s udělením výjimky z pravidel pro pro-
dej stavebních pozemků v lokalitě Jižní
Město a postoupila žádosti pana Šabatky a
p. Schattauera k projednání na jednání za-
stupitelstva města.)
� 8. Žádost – Domov pro seniory Kaplice

Rada města bere na vědomí žádost Domova
pro seniory Kaplice o finanční dar na rok
2020 a postupuje žádost k projednání fi-
nanční a sociální komisi.
(Rada obdržela od ředitelky Domova pro
seniory Kaplice žádost o finanční dar na rok
2020. Domov zajišťuje služby pro seniory
ze regionu, včetně Novohradska.)
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� 9. Oznámení – Asana spol. s r.o.
Rada města bere na vědomí oznámení spo-
lečnosti Asana spol. s.r.o., Rudolfov o ply-
nování nebezpečnou látkou a přípravkem
v areálu sušky v Údolí.
(Rada obdržela od společnosti Asana spol.
s r.o., Rudolfov oznámení o plynování ne-
bezpečnou látkou a přípravkem v areálu suš-
ky Údolí.)
� 10. Správní řízení

Rada města bere na vědomí probíhající správ-
ní řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících správních řízení, ve kterých je
město účastníkem řízení a neměla k nim
připomínky.)
� 11. Stavební řízení

Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících stavebních řízeních a neměla k nim
připomínky.)
� 12. Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

Rada města schvaluje Dodatek č. 3 smlouvy
o dílo se společností STAVEBNA Václav
Nejedlý s.r.o., Domoradice, ve věci realizace
díla: Snížení energetické náročnosti objektu
bývalého hotelu Máj v Nových Hradech a
pověřuje starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela od společnosti STAVEBNA
Václav Nejedlý s.r.o., Domoradice návrh
dodatku č. 3 smlouvy o dílo ve věci reali-
zace díla: Snížení energetické náročnosti
objektu bývalého hotelu Máj v Nových Hra-
dech. Dodatkem se mění cena díla na částku
18.359.430,27 Kč bez DPH.)
� 13. Poskytnutí dotace – Kudlač

Rada města schvaluje dotaci z Programu pro
poskytování dotací na realizaci vrtané stud-
ny, kopané studny a prohloubení stávající
studny, jako zdroje pitné vody z rozpočtu
města Nové Hrady, Dušanu Kudlačovi, Vy-
šné čp. 78 ve výši 50.000 Kč a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Dušana Kudlače, Vyšné
žádost o poskytnutí dotace na realizaci vrtané
studny na parc. č. st. 82 v k.ú. Vyšné. Celko-
vé uznatelné náklady činily 116.577 Kč.)
� 14. Zápis z jednání sociální komise

Rada města schvaluje přidělení bytu č.3
v Údolské ulici čp. 55 Kristýně Krenauerové
(N. Hrady) dle návrhu.
Rada města neschvaluje přidělení bytu v DPS
Nové Hrady panu Ladislavu Bendovi (H.
Stropnice), panu Jaromíru Grumlíkovi a paní
Zdeňce Grumlíkové (oba Kamenná-Klažary).
(Rada obdržela zápis z jednání sociální
komise ze dne 25.11.2019 s doporučením
pro radu města. Komise projednala žádosti
o pronájem bytu č.3 v Údolské ulici čp. 55,
žádosti o přidělení bytů v DPS a doporučila
podpoření žádosti Jihočeského centra o.p.s.
na rok 2020.)
� 15. Finanční dar Jihočeské centrum o.p.s.

Rada města schvaluje finanční dar ve výši
4.000 Kč pro Jihočeské centrum o.p.s. a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada na základě doporučení finanční a so-
ciální komise rozhodla o žádosti Jihočeské-
ho centra o.p.s. na rok 2020.)
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Starosta města Nové Hrady

vyhlašuje výběrové řízení na místo

tajemník/tajemnice
Městského úřadu Nové Hrady

11. platová třída, doba neurčit, 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

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete nejpozději
do 12. února 2020 na adresu: Městský úřad Nové Hrady, podatelna, nám. Republiky
čp. 46, 373 33 Nové Hrady. Podrobnější informace o pracovní pozici podá: Mgr. Vladi-
mír Hokr, starosta města, telefon: 386 101 011, e-mail: vladimirh@novehrady.cz.

Ústní pohovory proběhnou dne 19.02.2020, od 14.00 hodin, konkrétní čas pohovoru bude
uchazeči sdělen telefonicky nebo e-mailem.

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

Charakteristika pozice:
− plnění povinností dle ustanovení zá-

kona č. 128/2000 Sb., ve zněních
pozdějších předpisů

− zajišťování výkonu přenesené a sa-
mostatné působnosti

Kvalifikační předpoklady
a požadavky:
dosažené vzdělání: vysokoškolské
vzdělání v magisterském studijním
programu nebo vysokoškolské vzdělání
v bakalářském studijním programu,
nebo střední vzdělání s maturitní
zkouškou, za předpokladu splnění
předchozí praxe k požadované práci
znalosti oboru: státní správa a samospráva
další znalosti, dovednosti a předpoklady:

dovednost pracovat na PC-MS Office,
Windows, Excell, Internet, řidičský
průkaz skupiny „B“

Předpoklady pro vznik
pracovního poměru úředníka:
Požadavky podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.,
− státní občan ČR, popřípadě fyzická

osoba, která je cizím státním
občanem a má v ČR trvalý pobyt

− dosáhl věku 18 let
− je způsobilý k právním úkonům
− bezúhonný
− ovládá jednací jazyk
− splňuje další předpoklady pro výkon

správních činností stanovené
zvláštním právním předpisem

Požadavky podle § 5 zák. č. 312/2002 Sb.,
− splňuje předpoklady podle § 4

zák. č. 312/2002 Sb.
− má nejméně tříletou praxi, která musí

být splněna v průběhu 8 let
bezprostředně předcházející
jmenování do funkce:
a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo

b) při výkonu správních činnosti
v pracovním poměru k územnímu
samosprávnému celku nebo při
výkon státní správy v pracovním
nebo služebním poměru ke státu,

c) ve funkci člena zastupitelstva
územního samosprávného celku
dlouhodobě uvolněného pro výkon
této funkce.

Náležitosti přihlášky:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu (číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana), datum a podpis.
Kontakt na uchazeče (telefon, e-mail).

Přílohy přihlášky:
− · strukturovaný životopis
− · výpis z evidence Rejstříku

trestů ne starší než 3 měsíce (originál
případně ověřená kopie); u cizích
státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem (pokud
takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením)

− ověřená kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání

− osvědčení podle zák. č. 451/1991 Sb.,
kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých
funkcí ve státních orgánech a
organizacích České a Slovenské
Federativní Republiky, České
republiky a Slovenské republiky,
ve znění pozdějších předpisů. Tato
povinnost se nevztahuje na občany,
narozené po 1.12.1971

− souhlas se zpracováním osobních
údajů pro účely tohoto výběrového
řízení
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PF Městského úřadu
Nové Hrady

Zaměstnanci Městského
úřadu Nové Hrady přejí všem
spoluobčanům do roku 2020

pevné zdraví,
štěstí a spokojenost

ve svém životě

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že v měsíci leden 2020 nebudou vybírány
místní poplatky na pokladnách MěÚ Nové Hrady.
Prosíme nezasílejte platby za místní poplatky ani na běžný účet.

Technické služby města Nových Hradů
přijmou do pracovního poměru

ELEKTRIKÁŘE,
který má zkoušku podle § 14 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Nástup 1. února 2020 nebo dle dohody

Podrobnější informace podá ředitelka TSM N. Hrady

A. Kedrušová, tel.: 721 777 039

SVOZ ODPADU V ROCE 2020
V roce 2020 svoz směsného komunálního odpadu zůstává beze změny, tzn. „vývoz popel-

nic“ bude probíhat každý týden ve ČTVRTEK a to i při svátcích připadajících na tento den.
V roce 2020 bude svoz „BRKO - BIO“ probíhat JEDNOU ZA ČTRNÁCT DNÍ V PÁTEK

V LICHÝ TÝDEN v období od 24.04. do 20.11.2020
U komodit tříděného odpadu zůstává doba svozu nezměněna – viz svozový plán.

Místo vyhrazené městem pro soustřeďování odpadu – za hřištěm
(Sběrný dvůr) – provozní doba: středa, neděle 14.00 – 17.00 hod.
(v období od 01.11. do 31.03. 13.00 – 16.00 hod.)

Případné změny frekvence svozu, provozní doby jsou vyhrazeny dle potřeby, nebo z provoz-
ních důvodů. OŽP
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Na prosincovém jednání zastupitelstva do-
šlo ke schválení rozpočtu města pro rok 2020.
Rozpočet byl připraven de facto jako vyrovna-
ný s tím, že příjmy města a část přebytku hos-
podaření z minulých let pokrývají plánované
výdaje a splátky úvěrů.

Vedle tradičních položek, které jsou urče-
ny na chod technických služeb, městského
úřadu, základní a mateřské školy, jsou v roz-
počtu čtyři hlavní aktivity z pohledu výše fi-
nanční náročnosti či získané dotace.

Pokračování rekonstrukce hotelu Máj
V roce 2020 nás čeká dokončení etapy, kte-

rá byla zahájena v dubnu 2019. První část pra-
cí byla rozšířena o navazující etapu rozvodů
topení a úpravy kuchyně a formanky. Tyto
práce by měly být dokončeny do února. V ku-
chyni to znamená kompletní novou elektroin-
stalaci a navazující stavební úpravy (obklady,
sociální zařízení pro zaměstnance apod.).

Již v lednu dojde k výměně osvětlení na sále
a dovybavení stávajícího „panákového“ baru i
nového výčepu v přístavbě navazující na sál.

Veškeré tyto práce jsou plánovány tak,
abychom mohli v únoru zvládnout masopust,
v březnu pak Novohradskou číši a městský
spolkový bál. Další etapa úprav sálu by pak
pokračovala v létě.

Již v prosinci byly též zahájeny práce na re-
konstrukci šaten v suterénu pod podiem. Tyto
práce nijak nenaruší provoz sálu během zim-
ních akcí a budou probíhat cca. 3 měsíce. Vý-
sledkem by mělo být kvalitní zázemí pro
účinkující, taneční páry a třeba i sportovce,
kteří budou využívat sál.

Obnova Horního Byňovského
rybníku + parkovací plocha Jakule

Již v loňském roce jsme informovali o akti-
vitě spojené s obnovou rybníku v Byňově.
Mělo by dojít k jeho odbahnění, úpravě břehu,
opravě hráze a výpustního zařízení. Práce jsou
rozplánovány tak, že hlavní část by měla být
realizována během zimy a jara. Věříme, že po
skončení prací bude rybník opět plnohodnotně
plnit svoji funkci a bude i ozdobou Byňova.

V souvislostí s obnovou tohoto rybníku
bych rád zmínil, že projekčně i projektově je
připravena i rekonstrukce „hasičského“ rybní-
ku v Údolí (v esíčku ve směru na H. Stropnici).
Dle našich informací by měl být příslušný do-
tační titul vypsán na jaro 2020 a i zde bychom
chtěli požádat o dotaci na jeho obnovu.

V blízkosti vlakového nádraží dojde k úpra-
vě plochy a vybudování nových parkovacích
míst v blízkosti nakládací rampy. Součástí akce
je i zpevnění části okolních ploch (doasfaltová-
ní) a vybudování kolostavů pro cyklisty. Tra-
diční místa pro parkování aut u vlakového
nádraží nelze v rámci naší akce řešit, neboť se
nachází na pozemcích drah, které s ohledem
na probíhající dělení majetku mezi jednotlivé
složky nemohly dráhy předmětný pozemek
městu pronajmout či odprodat. Proto vznikají
nová parkovací místa u rampy, odkud dojde
i pro handicapované občany k propojení na
vlakové nástupiště.

Chodníky v N. Hradech
Realizace této akce se posunula do roku

2020 z předchozího roku. Stejně jako u moder-
nizace parkovací plochy na Jakuli i zde máme
tuto akci krytou dotačně ve výši 95% uznatel-
ných nákladů z programů, které jsou realizo-
vány přes Místní akční skupinu Sdružení
Růže. Dle výběrového řízení by práce měly
být realizovány do dubna a spočívají v opravě
části chodníků od autobusového nádraží smě-
rem k tzv. lesáckým bytovkám (chodník v hor-
ní části autobusového nádraží směrem k točně
pod Májem + chodník od kuželny k bytov-
kám). Nově bude vybudován chodník propo-
jující křižovatku u kapličky s nádražím (na
Jánské louce). Dojde tak nejenom ke zlepšení
povrchů stávajících chodníků, ale i k lepší pro-
pojenosti autobusového nádraží a odstavného
parkoviště pro turisty s historickým centrem a
dalšími částmi města.

Obnova vodohospodářského majetku
V rámci rozpočtu jsou vždy vyčleněny i

finance pro obnovu vodohospodářského ma-
jetku města. Tato obnova je převážně finan-

cována z nájemného, které získáváme od
provozovatele našeho vodohospodářského
majetku. V lednu by měly být zahájeny prá-
ce na čistírně odpadních vod, kde dojde
k plánované výměně kalolisu. V průběhu
prvního pololetí bychom také rádi realizova-
li práce na úpravně vody v Nových Hradech,
kde by mělo dojít k modernizaci vybavení a
zázemí.

Souběžně s těmito finančně náročnými ak-
cemi plánujeme též posílení zdrojů vody pro
město. Jedna část je zaměřena na stávající vod-
ní zdroje na Jedlici, kde bychom rádi přímo na-
pojili jeden z pramenů. Druhá aktivita bude
spočívat v přípravě projektu k získání dalšího
zdroje pitné vody formou vrtu v blízkosti vo-
dárny Veveří.

Peníze pro spolky a osady

Rozpočet města však neřeší pouze tyto in-
vestiční akce. Jeho součástí je i významná
podpora spolkových aktivit (1,5 miliónu ko-
run), finance pro hasičské sbory a výjezdové
jednotky, peníze byly vyčleněny i pro osadní
výbory nebo k přípravě nových projektů. Priori-
tou v oblasti nových projektů je dokončení pro-
jektové dokumentace pro pokračování chodníku
ve Vitorazské ulici (včetně vybudování odstav-
né plochy u hrobky) a dokončení dokumentací
pro bytovou výstavbu.

Rozpočet města však nebude fungovat
pouze v režimu schváleném v prosinci. Věří-
me, že i v roce 2020 budeme úspěšní při žá-
dostech o dotace, čímž dojde k jeho rozšíření.
Zároveň mimo rozpočet zůstává významná
část přebytku hospodaření z minulých let,
což jsou de facto volné prostředky, které mů-
žeme použít k realizaci či kofinancování dal-
ších akcí.

Práce na přípravě rozpočtu trvá více než
dva měsíce a příprava je mnohdy velmi složi-
tá. Proto mi závěrem dovolte, abych i touto
formou poděkoval všem, kteří se podíleli na
přípravě rozpočtu a jeho schvalování. Věřím,
že se v průběhu roku podaří navržený rozpočet
a jeho jednotlivé aktivity realizovat ke
spokojenosti občanů našeho města a osad.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Rozpočet města pro rok 2020

Pár slov k zápisům z finančního výboru
V minulém čísle NZ byly zveřejněny zápi-

sy z jednání Finančního výboru zastupitel-
stva města NH (dále FV). Přestože chápu, že
zápis je veden stručně a bez nějakého detail-
ního vysvětlování, musím alespoň krátce rea-
govat na některé věci, protože takto vytrženě
z kontextu dostávají některá čísla trochu jiný
rozměr.

Nejen ze zápisů, ale i z debaty, kterou
jsme následně vedli při jednání FV v prosin-
ci, vyplývá, že někteří členové výboru zastá-
vají názor, že náklady na městskou kulturu
neúměrně rostou. Pokud by FV v rámci své-
ho rozboru konstatoval, jaké jsou důvody
některých navýšení, pak by vše bylo v po-

řádku. Pokud však sleduje pouze výdajovou
stránku, dochází k záměrnému či neznalost-
nímu pochybení.

Nechci se nyní pouštět do složitého rozbo-
ru, který by řešil počty zaměstnanců, náklady
na provoz budov, pozvolné nárůsty mzdových
nákladů apod. Myslím si, že zásadní je jeden
jasný údaj, a to „plánovaný schodek kultury“
na části kulturních akcí. Zde již několik let dr-
žíme stejnou částku, za kterou naprosto vědo-
mě realizujeme pestrou nabídku různých
kulturních, společenských a především vzdě-
lávacích akcí pro všechny věkové kategorie a
skupiny. Ano, i my nejsme šťastní, když akce,
jako byl třeba koncert pro mladé, dopadne sil-

ně mínusově. Na druhou stranu však za důle-
žité považuji to, že třeba ne v jednotlivých ak-
cích, ale jako celek zůstáváme v plánu. Lidově
řečeno, když někde „prodělám“, musím to jin-
de dohnat nebo prostě mohu dělat méně
akcí…

Příliv dotačních peněz do kultury
FV má pravdu, když uvádí, že roste rozpo-

čet zaměřený na kulturu. Bohužel už však ne-
dostatečně informuje o tom, že naprosto
zásadně rostou i zdroje, ze kterých jsou tyto
„nové“ akce hrazeny. Někdy je to díky spon-
zorským penězům, jindy z krajských či pře-

pokračování na str. 9
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shraničních dotací, někdy obojí v kombinaci
s výběrem ze vstupného. Férové by bylo tyto
zdroje přiznat a možná i v zápise vysvětlit, že
třeba proplacení dotací z přeshraničního fondu
malých projektů trvá téměř celý rok od ukon-
čení projektu. Pokud se tak projekt realizuje
třeba rok, je v rámci rozpočtu de facto dva roky
propad a až poté se peníze v systému objeví i
v příjmové části. V našem případě se za poslední
dva roky jednalo o celkem 5 podobných projek-
tů, což reálně znamená částku 2 – 2,5 miliónu
korun.

Podobně bych mohl například vysvětlit i
další položky. Zároveň bych však některé po-
ložky nenazýval ztrátou. To je označení, které
je zavádějící. Pokud totiž již několik let pořá-
dáme open air koncert na náměstí pro občany a
návštěvníky města s tím, že na tomto koncertu
nevybíráme vstupné, pak těžko rozpočet tako-
véto akce může být plusový. Je jasné, že si sa-
mozřejmě nemůžeme dovolit takto financovat
třeba deset takových „dávaček“, ale 1 – 2 letní
koncerty (bez předražených hvězd) a třeba i
akce, kdy jsme po koupi hotelu Máj a po po-
sunutí realizace rekonstrukce chtěli na sále
nabídnout koncerty či zábavy, si v rámci
předjednaného či dotačně nebo sponzorsky

upraveného rozpočtu nejen dovolit můžeme,
ale především chceme!

Kultura a vzdělávání jako veřejná
služba

Dalším z mého pohledu kontroverzním bo-
dem je přepočítávání finančních nákladů na
návštěvníky. Podobné přepočítávání mi přijde
nesmyslné a je i částečně demagogické. Nové
Hrady považuji za město, které má své tradice
a tradiční akce, které chce mít spokojené a
vzdělané občany, které vědomě cílí mnoho ak-
tivit na děti a mládež a které si je též vědomé
toho, že musí nabízet program i pro turisty,
kteří se v případě své spokojenosti budou vra-
cet a doporučovat návštěvu a pobyt i svým
blízkým. Proto města našeho tipu nabízejí
různé aktivity, které bych nazval službou ve-
řejnosti. Jedná se o informační centrum, kni-
hovnu, galerii, muzeum, komunitní centrum,
vlastní kulturní, společenské a vzdělávací
akce, ale též podporu aktivit místních spolků,
jejich akcí nebo podporu různých sociálních
služeb apod.

Samozřejmě, že podpora takovýchto akti-
vit nemůže být neomezená, protože pak by
nezbývalo na chodníky, cesty, byty, vodo-
hospodářský majetek, opravy historických
budov, úklid města a další výdaje. Dosud
bylo město NH velmi úspěšné v získávání růz-
ných dotací, což je i jeden z důvodů, proč si
můžeme některé výdaje snadněji dovolit a ne-

jen v oblasti kultury a vzdělávání, tak třeba
usnadnit občanům život v našem městě. Mám
tím na mysli třeba výše poplatků, nastavení
místní „pozemkové“ daně, výši nájemného
v části městských bytů (např. DPS, sociální
byty) nebo cenu pozemků pro stavění. I zde je
město vědomě vstřícné. Kdybychom ale měli
přepočítávat náklady na jeden následně posta-
vený rodinný dům nebo třeba jednoho aktivní-
ho sportovce nebo člena nějakého spolku, asi
by nás ekonomové „klausovského“ typu těžko
chválili. A přesto jsem přesvědčen o tom, že to
tak je správně. Možná bychom byli finančně
úspěšnější (nebo čísla by tomu třeba více
odpovídala), ale zároveň si myslím, že by
život v našem městě a osadách byl výrazně
chudší. A možná by pak v takovém městě
chtělo bydlet či ho navštěvovat mnohem
méně lidí, což by se ve finále projevilo i v té
ekonomice…

Své názory i k jiným částem zápisů z jed-
nání FV jsem jeho členům sdělil i osobně.
Přestože na některé věci jsme měli třeba odliš-
ný názor, oceňuji věcnou argumentaci a jsem
rád, že se jinak v drtivé většině oblastí rozpoč-
tu a hospodaření města (mimo jiné rekon-
strukce hotelu Máj, financování obnovy
vodohospodářského majetku, realizace náku-
pů či prodejů pozemků, financování techniky
pro TSM ad.) shodujeme.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

V posledních zpravodajích i při jiných příle-
žitostech jsem ze strany pana Marka Petráška,
který psal články jako jeden z členů Okrášlo-
vacího spolku, zaznamenal podněty či výzvy
městu Nové Hrady, aby se lépe staralo o cesty
v Terčině údolí a zejména u úseku realizova-
ném na začátku roku 2019 (od hlavního vstupu
k odbočce na Hamr) též kritiku ohledně ne-
správné technologie a provedení této opravy.
Když pak ze strany spolku přišel i oficiální pí-
semný podnět, domluvili jsme se s radou města
na osobní schůzce se zástupci spolku, abychom
si přímo v terénu řekli, jestli nastavený způsob
postupných oprav vede k správnému cíli.

K samotné údržbě cest je nutné uvést jednu
základní věc. Ze strany památkového ústavu je
zákaz měnit povrch komunikace, nemůže být
tedy řeč o nějakém asfaltování, recyklátu či
asfaltovém postřiku.

Při schůzce, které se též zúčastnil místos-
tarosta Mgr. M. Jarolímek a pan P. Štembe-
ra, zástupce stavební firmy Pokrývka spol.
s.r.o., která cestu opravovala, jsme si společ-
ně s p. M. Petráškem prošli realizovaný úsek
a vysvětlili si technologický postup, který
byl zvolen. Původní povrch cesty byl nejpr-
ve speciálním strojem narušen, poté dopl-
něn, došlo k tzv. překlopení spádu, aby voda
odtékala do stoky, a samozřejmě též k novému
zhutnění. Zároveň též v řešeném úseku došlo
k pročištění a prohloubení stok. V následné
diskusi se ukázalo, že p. Petrášek měl ne-
správné informace o způsobu opravy a do-

mníval se, že došlo k pouhému dosypávání
děr. Všichni přítomní se poté shodli na tom,
že technologie zvolená pro zlepšení stavu ko-
munikace je správná.

Při debatě o dalším postupu bylo též kon-
statováno, že i tento zvolený technologický
postup není všelékem a že bude s ohledem na
provoz na této cestě vždy nutná průběžná kon-
trola a každoroční péče. Rok 2019 byl z pohle-
du zatížení cesty extrémní v tom, že vedle
tradičního využívání zásobováním a návštěv-
níky obou penzionů, sloužila cesta i stavební
firmě, která prováděla rekonstrukce mostků
v rámci parku. Zároveň z lesa v parku bylo vy-
váženo dřevo a štěpka.

Pro rok 2020 plánujeme pokračování oprav
cesty v úseku od křižovatky pod „Švýcará-
kem“ směrem k rozcestí na Krčín. V této části
bude třeba vyřešit i odvedení vody, což bude
znamenat i obnovení stoky. Cestu však může-
me sami opravovat pouze na části tohoto úse-
ku (cca 300 m), neboť její část je majetkem
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále
AOPK). S ohledem na dobrou komunikaci a
spolupráci s AOPK však očekávám, že i zde
dojde k dohodě a pokusíme se daný úsek řešit
společně.

Celkové zatížení cest je v parku enormní
oproti tomu, na jakou zátěž jsou určeny. Na jed-
nu stranu nás může těšit velký zájem návštěvní-
ků, na druhou stranu si je třeba uvědomit, že to
přináší i svá negativa. Pro rok 2020 tak vyzkou-

šíme nějakou variantu dobrovolného příspěvku
na užívání cest, kdy návštěvníci, kteří cestu
využívají (a mnohdy jenom z vlastní pohodl-
nosti při cestě na jídlo či procházku k vodopá-
du jedou až k Hamru či Lázničkám), budou
mít možnost přispět na údržbu cesty. Podobný
způsob funguje i na jiných místech v ČR a vě-
řím, že by mohl přinést finanční prostředky,
které bychom následně využili pro údržbu
cest a třeba i dalšího zázemí parku (lavičky,
koše, WC, propagační materiály).

Jsem rád, že při jednání se zástupci spolku
došlo i k dohodě, že se pokusíme vzájemně
zlepšit komunikaci ohledně parku a že si pří-
padné podněty budeme sdělovat osobně. Vě-
řím, že to utlumí různé „napnelismy“, a že
zbude více sil na společně plánované akce,
jako bylo např. vyřezání části městského po-
zemku v blízkosti vstupu u pivovaru (za které
touto cestou ještě jednou všem zapojeným dě-
kuji!). Zároveň věřím, že i v budoucnu bude-
me nejen se spolkem, ale i s údolskými hasiči,
dobrovolníky, osadou, AOPK, vlastníky lesů
i pozemků a s provozovateli rekreačních zaří-
zení a restaurací dál společně spolupracovat
na tom, aby stav našeho Terčina údolí byl co
nejlepší a aby tento krásný park byl i nadále
místem příjemných procházek či cílem nejen
gastronomických zážitků pro nás místní a
aby i nadále bylo Terčino údolí také skvělým
celoročním zážitkovým místem celého No-
vohradska.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Pár slov…
(pokračování ze str. 8)

Jak je to s cestou v Terčině údolí?
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Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení dotací
pro zájmové organizace na rok 2020

Stalo se již pravidlem, že v září město vypi-
suje výzvu pro neziskové organizace působící
v Nových Hradech, na základě které mohou
tyto organizace (případně i fyzické osoby) po-
dávat své žádosti o dotace na svoji neziskovou
a veřejně prospěšnou činnost v následujícím
roce. Pravidlem také je, že jsou otevřeny cel-
kem 4 dotační programy, které se od sebe liší
svým zaměřením. První program je zaměřen na
podporu oprav, údržby a provozu nemovitého
majetku, což jsou především budovy a poze-
mky. Druhý program podporuje běžnou činnost
zájmových organizací, která však musí být
v žádostech přesně specifikována. Cílem třetí-
ho programu je podpořit práci s dětmi do 18 let
věku tím způsobem, že dotace musí být využita
pro odměny vedoucím zájmových kroužků a
případně pro hrazení jejich cestovních nákladů.
A konečně čtvrtý program podporuje uspořádá-
ní kulturních, společenských či sportovních
akcí mimořádného významu.

Pro rok 2020 rada města navrhla, aby část-
ka, která bude v rámci všech čtyř programů
rozdělena, nepřekročila 1 400 000 Kč, což se
rovnalo částce z roku 2019. Nutno ještě dodat,
že jde o částku podstatně vyšší (o 400 000 Kč),
než dává do podobného dotačního programu
Město Trhové Sviny.

O dotaci na rok 2020 zažádalo celkem 25 ne-
ziskových organizací a jedna fyzická osoba. Řada
organizací podala žádost do více programů,
takže počet žádostí nakonec dosáhl číslo 50.
Součet požadavků ze všech těchto žádostí a
součet skutečně přidělených dotací ukazuje ta-
bulka.

Z tabulky vyplývá, že v průběhu hodnocení
jednotlivých žádostí docházelo ke krácení po-
žadovaných objemů peněz. Je tedy důležité
zmínit, jak hodnocení probíhalo a na základě
čeho se hodnotitelé rozhodovali ke krácení.
Hodnocení v podstatě probíhalo ve třech nava-
zujících fázích. V první fázi všechny žádosti
zkontrolovala po formální stránce pracovnice
městského úřadu a v případě, že žádosti byly
neúplné či se v nich vyskytovaly nějaké for-
mální či administrativní chyby (podpisy, razít-
ka, chybějící přílohy, apod.) vyzvala příslušné
žadatele k opravě. Po této formální a adminis-
trativní kontrole byly všechny žádosti předány
hodnotitelům, kterých bylo celkem 11. Z toho
pět členů rady a vždy po dvou členech z finanč-
ní, prorodinné a kulturní komise. Zástupce za

tyto komise si jednotlivé komise vybraly mezi
sebou.

Práce hodnotící komise
Těchto 11 hodnotitelů obdrželo všechny

žádosti a měli zhruba týden na to, aby všechny
prostudovali a připravili si návrh prvotního
hodnocení a případné otázky na žadatele. To
vše kvůli třetí fázi, ve které se uskutečnily ří-
zené rozhovory se žadateli. Rozhovory se
uskutečnily v jeden den a každý žadatel dostal
15 minut pro představení své žádosti a pro
zodpovězení otázek hodnotitelů. Nutno říci,
že ne všichni žadatelé toto pozvání využili a na
rozhovor se nedostavili. Ostatně účast na něm
nebyla povinná. Nicméně se tím dobrovolně
připravili o možnost vysvětlit případné nejas-
nosti ve svých žádostech a odpovědět na dota-
zy hodnotitelů. Po těchto rozhovorech pak
každý hodnotitel sám za sebe navrhl výši dota-
ce, přičemž zcela logicky mohl pouze navrho-
vat dotaci stejnou nebo nižší než tu o kterou
bylo žádáno. Všechny návrhy k jedné žádosti
pak byly sečteny a vyděleny počtem hlasujících
hodnotitelů. Těch nebyl vždy jedenáct, protože
byly situace, kdy se někteří hodnotitelé zdrželi
svých návrhů vzhledem k možnému střetu záj-
mů. Výsledkem hodnocení byl tedy průměr
daný z návrhů hlasujících hodnotitelů.

Schvalování zastupitelstvem
a diskuse nad žádostí
TJ Nové Hrady

Tyto návrhy se pak staly předmětem jedná-
ní zastupitelstva, jehož úkolem bylo schválit
konečné výše dotací pro jednotlivé organizace.
Nutno říci, že až na jedinou výjimku byly návr-
hy hodnotitelské komise přijaty bez připomí-
nek a diskusí.

Tou výjimkou byla navrhovaná dotace pro
Tělovýchovnou jednotu Nové Hrady, která
byla v programu zaměřeném na podporu údrž-
by a oprav nemovitého majetku krácena z poža-
dovaných 461 168 Kč na 336 000 Kč. Krácení
to bylo opravdu výrazné, takže je třeba vysvět-
lit proč, na základě čeho k tomu hodnotitelé do-
šli. Vysvětlení je ale velmi prosté. TJ Nové
Hrady podávala do programu na údržbu dvě žá-
dosti, přičemž jejím zřejmě původním zámě-
rem bylo žádat zvlášť na údržbu sportovní haly
a zvlášť na údržbu stadionu, tj. včetně fotbalo-
vého hřiště, kurtů a kabin. Bohužel se však
v této druhé žádosti objevily zásadní chyby,
které prostě hodnotitelé nemohli přehlídnout.

Především z popisu předmětu žádosti vy-
plývalo, že TJ žádá na tu samou věc dvakrát,
tj. na provoz sportovní haly. Za druhé se v roz-
počtu druhé žádosti objevilo to, že na jednu
položku (Ostatní služby) žádali vyšší dotaci,
než byly celkové náklady. Třetí chybou pak
bylo, že do předmětu této druhé žádosti zahrnuli
i provoz domu, kde se nachází pronajímaný byt
a v přízemí pak garáž, která je rovněž využívána
ke komerčním účelům. A město v rámci svého
dotačního programu pro neziskové organizace
komerční aktivity nemůže podporovat.

Takže tři významné chyby, které naneštěstí
neměl ani kdo hodnotitelům vysvětlit a uvést
na pravou míru, protože se žádný zástupce TJ
Nové Hrady řízeného rozhovoru nezúčastnil.
Nikdo se pak nemůže divit, že téměř všichni
hodnotitelé navrhovali výrazné krácení této
druhé žádosti. Nutno říci, že i z reakcí zastupi-
telů, kteří se nejprve podivovali nad tímto krá-
cením a navrhovali navýšení dotace, se dalo
poznat, že si uvědomili, že hodnotitelé i v tom-
to případě postupovali správně a zodpovědně.
Myslím, že si sami museli přiznat, že hledat
v rozhodování hodnotitelů nějaké negativní
osobní pohnutky vůči TJ či jejím zástupcům,
je nesmyslné a naprosto neodpovídá realitě.

Dobrá zpráva na závěr
Co je však důležité a musím to na závěr

zmínit, je to, že zastupitelé odsouhlasili navý-
šení částky připravené v rozpočtu k rozdělení
na dotace o 100 000 Kč tedy na celkových
1 500 000 Kč s tím, že tato částka spolu s ne-
dočerpanými cca 11 000 Kč může být využita
na žádosti podané ještě v průběhu roku 2020.
Samozřejmě při respektování stejných pravi-
del, které platili i pro tuto výzvu.

Za bezproblémový proces hodnocení bych
rád poděkoval všem, kteří se na něm podíleli,
především pak pracovnicím městského úřadu,
všem hodnotitelům a ve své podstatě i žadate-
lům, kteří se zúčastnili řízených rozhovorů a
napomohli tak větší objektivitě a transparen-
tnosti celého procesu hodnocení.

Mgr. Michal Jarolímek,
místostarosta města N. Hrady

Program 1
(Údržba)

Program 2
(Činnost)

Program 3
(Vedení kroužků)

Program 4
(Akce) Celkem

Počet žadatelů 26

Počet žádostí 10 19 10 11 50

Požadováno v Kč 789 820 669 462 178 888 346 440 1 984 610

Přiděleno v Kč 572 400 508 500 170 600 137 200 1 388 700

Omlouváme se všem čtenářům
za zpoždění tohoto vydání NZ,

a to z důvodu vánočních dovolených
a nutnosti uveřejnění
aktuální informace

k výběrovému řízení (viz str. 6)

Děkujeme za pochopení

Redakce NZ

Tabulka žádostí a přidělených dotací
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Co jsme se dozvěděli z kontroly FV a co z toho plyne
Jsem velmi ráda, že se FV rozhodl veřejně

prezentovat svoji kontrolní činnost (NZ prosi-
nec 2019) a že čtenáři Novohradského zpra-
vodaje budou takto informováni o věcech
veřejných, potažmo novohradských. Je to jis-
tě další krok k lepší informovanosti jak o vě-
cech kontrolovaných, tak i o způsobu a kvalitě
kontroly.

V zápise FV je zmapováno období činnosti
listopad 2018 - listopad 2019, tedy roční čin-
nost FV, a součástí je i vyhodnocení plnění
rozpočtu Kulturního a informačního centra
(KIC) za roky 2017, 2018, 2019. V zápisu FV
je vyhodnocena „ztráta KICu“ za rok 2019 již
v září (jednání FV 25.9.2019), předpokládám
ale, že se v zápisu operuje pouze s čísly „plá-
novanými“, ačkoli se prezentují jako konečná.
To se mi jeví jako chyba.

U některých informací v zápisu FV něco
doporučuje a něco pouze konstatuje, aniž by
bylo čtenáři jasné, jak to finanční výbor hod-
notí. Tedy zda je něco dobře nebo špatně, pří-
padně navržen způsob na zlepšení. Myslím si,
že v závěru jakékoli zprávy z kontroly by mělo
být vždy nějaké „doporučení“, jinak nechápu
smysl kontrolování.

K uveřejněným informacím bych
ráda napsala několik poznámek
a upřesnění

Rozpočet odboru KIC je tvořen složkami:
Kulturní akce jednorázové, samostatná akce
Novohradská číše a Hudební festival Jihoče-
ské Nové Hrady, Informační centrum (propa-
gační materiály, marketing, prezentace akcí
a další služby pro veřejnost), Městská knihov-
na, Galerie Koželužna, Novohradské muze-
um, KSD, Prodejna IC. Tedy poměrně velký
objem činností, věcí a lidí.

Příklady některých „Nákladů“
Knihovní činnost (nákup knih, časopisů,

besedy, přednášky, programy pro děti): rok
2017 = 107.894 Kč, rok 2018 = 98.251 Kč, rok
2019 plán 150.000 Kč (důvod plánovaného
navýšení v roce 2019 souvisí s vybavením a
službami nové knihovny). Myslíte si, že to je
hodně peněz na roční fungování knihovny?
V roce 2019 bylo 223 registrovaných čtenářů,
uskutečnilo se 12852 výpůjček a 5089 osob
(včetně dětí) navštívilo program a doplňkovou
činnost knihovny.

Kulturní akce standardní: rok 2017 =
634.945 Kč, rok 2018 = 813.804 Kč, plán
2019 = 650.000Kč. Příjmy, které se odvíjejí
od charakteru kulturní nabídky, máme nasta-
vené několik let na 200.000 Kč a vyjma roku
2017 se je nám podařilo vždy překročit.

Informační centrum: rok 2017 = 239.484
Kč, rok 2018 = 184.820 Kč, plán na 2019 =
280.000 Kč. Ale pozor – plánováno bylo
v roce 2018 také 280.000 Kč a v roce 2017 to
bylo 285.000 Kč.

Z čísel „kulturní akce“ a „infocentrum“ vy-
plývá, že když z jednoho dílčího rozpočtu ne-
dočerpáme, můžeme to využít ve druhém, což

je v kompetenci odboru. A tím nabídneme
občanům více kulturních zážitků. O kulturní
nabídce informujeme pravidelně v NZ, takže
si ji každý i zpětně může zrekapitulovat.

Další kulturní akce
Další akce, ale mimo základní rozpočet od-

boru KIC, byly financovány hlavně prostřed-
nictvím projektů, v posledních letech zejména
z česko-rakouského Fondu malých projektů,
ze kterých město získalo nemalé prostředky,
byť s nutnou spoluúčastí. Tím se v rozpočtu
města náklady zvedaly, ale po vyúčtování
projektů „přichází“ peníze do rozpočtu zpět
(mimo řádné spoluúčasti).

Pozorní čtenáři NZ se o projektech a je-
jich aktivitách mohli dočíst průběžně a mno-
zí z nich byli jejich návštěvníky, aktivními
účastníky či organizátory. Byly to např. pro-
jekty „Výročí a lidé na hranici“, „Vitorazská
stezka – cesta plná setkávání“, „Kulturní a
spolková spolupráce měst“ a z toho se usku-
tečnily zejména besedy, přednášky, výlety,
slavnosti, koncerty, výstavy, publikační čin-
nost, společenská setkání, výchovné a vzdě-
lávací programy pro mládež.

Jednodenní akce taneční soutěž Novo-
hradská číše: 2017 = 354.361 Kč, rok 2018 =
363.741 Kč, rok 2019 = 313.446 Kč. Nemalá
výše nákladů na jednodenní soutěž ale odpoví-
dá jejímu statusu a pochybuji o tom, že by tuto
tanečně atraktivní a desetiletími zakořeněnou
novohradskou akci chtěl někdo opravdu zru-
šit. Naopak, určitě by se našlo víc pořadatelů
z jiných měst, kteří by si ji rádi „vzali k sobě“.

Hudební festival Jihočeské Nové Hrady:
festival, který rozšířil nabídku kvalitní klasic-
ké hudby, je od prvního ročníku z roku 2016
postaven tak, aby byl zaplacen z několika
zdrojů. A to ze vstupného, dotací a sponzor-
ských peněz. Zatím se to daří, jeho rozpočet
nákladů se pohybuje průměrně na 400.000 Kč,
příjem ze vstupného činil v loňském roce
160.000 Kč a cena vstupenek byla zatím fi-
nančně příznivá.

Kde se navýšily peníze?
Mzdové náklady rostou – tato položka je

vždy „citlivá“. Jenže, i zaměstnavatel město
N. Hrady musí ctít zákon a svým zaměstnan-
cům „vyplatit“ to, na co mají nárok. Takže po-
kud bychom se podívali na souhrnné mzdy
zaměstnanců na hlavní pracovní poměr za
posledních několik let, tak ten nárůst „ze záko-
na“ tam evidentně je. Snad tím nezavdám dů-
vod k závisti.

Další nárůst se projevuje tam, kde se
rozšiřuje či zkvalitňuje nabídka některých
činností a služeb

Např. Novohradské muzeum – na konci
roku 2017 přijala rada města návrh a zdůvod-
nění, že dobře fungující muzeum a další služ-
by s tím spojené (průvodcování hrobky a
města, přednášky, bádání, budování expozice,
vzděl. programy) nebude možné vykonávat
bez muzejníka. A tak máme dva roky muzejní-
ka na poloviční úvazek a fungující muzeum,

nehledě na to, že město tím vytvořilo pracovní
místo pro novohradského občana. A od roku
2020 schválilo zastupitelstvo města i navýšení
mzdových nákladů na provoz Skanzenu na
státní hranici, které jsme dosud řešili nejrůzněj-
šími finančními „provizorními variantami“.
Na činnost muzea (vyjma mezd) máme celo-
roční rozpočet zhruba do 100.000 Kč a co se
týče příjmů ze vstupného, tak za loňský rok
jsme těch 100.000 Kč překročili. Na Skanzenu
činilo vstupné 55.330 Kč.

Např. Koželužna – fungování této „měst-
ské galerie“ je součástí pracovního poměru
vedoucí KIC, takže další mzdové náklady jsou
pouze na část otevírací doby a dozoru u výstav
(DPP místního občana). Peníze na činnost ga-
lerie (pořádání výstav, propagace, doprovod-
né programy pro děti a otevřené ateliéry pro
veřejnost) se pohybují za poslední 4 roky
v průměru 60.000 Kč. Často si ještě vypomů-
žeme dotacemi z JčK nebo dalšími projekty.
S naplňováním příjmů jsme vždy hodně „na
hraně“, což vyplývá hlavně z nízkého vstup-
ného (20 Kč/os.) a nezpoplatnění vstupenek
pro děti.

V roce 2018 bylo 7 výstav, 11 doprovod-
ných programů pro děti, 8 letních otevřených
ateliérů pro veřejnost, účast v DOA, v roce
2019 bylo 6 výstav, 11 doprovodných progra-
mů pro děti, 5 letních ateliérů pro veřejnost a
účast v DOA. A další zapojení v rámci jiných
kulturních akcí a činností projektových, zej-
ména pro novohradské děti.

Např. Kulturně-spolkový dům – jsem si
naprosto jistá, že od té doby, kdy se ředitelka
TSM rozhodla přijmout nového zaměstnance,
který bude jakýmsi „školníkem“ pro městské
budovy (KSD, Koželužna, Knihovna a KC),
je spokojenost ze strany KICu, spolků, sou-
kromých osob a dalších lidí využívající tyto
služby rozhodně větší. Nicméně tento za-
městnanec není součástí mzdových nákladů
odboru KIC.

Dle zápisu FV doporučuje radě města
zvážit pořádání vysoce ztrátových akcí a
vybírá několik příkladů, a těmi jsou kon-
certy

Samozřejmě, že „po bitvě je každý gene-
rál“, takže je snadné najít „velmi ztrátové
akce“. Rizika speciálně u koncertů jsou vždyc-
ky. Nicméně v období, kdy město zakoupilo
Hotel Máj, se přeci ta možnost nabízela – uspo-
řádáme ve svém kulturáku další kulturní akce,
třeba koncerty pro mladé, pro střední generaci.
Ale nevyšlo to dle našich snah, máme ponau-
čení. Na rozpočtu nákladů KICu to ale nemělo
zásadní vliv ani propad. A až se Hotel Máj
opět otevře, budeme v počtu koncertních akcí
zřejmě více obezřetní. Mimochodem návštěv-
nost koncertu v březnu 2019 činila 41 % z poč-
tu občanů Nových Hradů v rozmezí 15 - 26 let.
Tak to není zase tak zlé…

Další zmiňovaná ztrátová akce – Koncert
open air na náměstí v 2018. Tento typ otevře-
ného koncertu pořádáme už několik let a je

pokračování na str. 12
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čím dál populárnější. Je to „novohradský roz-
jezd prázdnin“ a já budu doufat, že ji Rada
města opět podpoří, v plánu na 2020 již je.
Koncert je součástí festiválku Novohradské
Hraní (letos již 10. ročník) a je to vždy pestrá
směs kulturních zážitků pro všechny genera-
ce. Několikrát jsme festival měli finančně
podpořený i z dotačních peněz JčK.

Ach, ty městské budovy
Dlouhodobě je odbor KIC hodnocen a sle-

dován v těsné souvislosti s náklady na budovy.
Je to ale pohled neobjektivní a zkreslený.
Městské budovy – KSD, Koželužna, Český
dům, nově opravené Komunitní centrum, Ho-
tel Máj, školy, radnice atd. – to jsou budovy,
ve kterých se konají aktivity nejen KICu a také
dalších místních organizací, státních institucí,
škol či soukromých osob, ale ty budovy přeci
vytvářejí i nějakou „vizuální úroveň“ a kvalitu
architektury celého města?! Ono totiž to, jak
vypadají budovy a veřejná prostranství ve měs-
tě, vypovídá o charakteru vztahu lidí (všech)
k samotnému místu.

Dle mého názoru, by tedy mělo vedení
města přímo dbát na to, jak město a budovy
vypadají, zda budou občané chodit kolem „zří-
cenin“ nebo budou žít v kulturním a hezkém
prostředí?! A dokud na to „město a jeho zá-
stupci“ budou mít ty potřebné finance (umět je

vygenerovat či získat dotačně), tak je jejich
povinnost to pěkné prostředí vytvářet.

Takže, náklady na budovy včetně energií,
jdou ve prospěch a na úkor všech! Takto je
třeba tento „problém“ konečně vnímat a chá-
pat. Nechceme přece žít v „rozbořeném za-
padákově“?!

Výpočty nákladů na návštěvníky
muzea a galerie

V zápise FV je uveřejněn výpočet o tom,
jak město dotuje návštěvníky muzea a galerie.

Tato metoda výpočtu si „zahrává“ s logikou
i etikou a je cítit „populismem za každou cenu“.

1. Muzea a galerie jsou zakládány za úče-
lem shromažďování kulturního dědictví, slou-
ží ke vzdělávání a osvětě, je to veřejná služba
státu občanům a tyto instituce nejsou zřizo-
vány za účelem zisku. To, co FV nazývá
jako „dotace“ návštěvníků, je ve skutečnosti
„investice“ do vzdělávání lidí a kultivace
prostředí. A takto je na to třeba pohlížet a
nezahrávat si s „překrucováním“ důležitých
věcí. Předpokládám, že v Nových Hradech
nežijeme „v pravěku“ a že i členové FV patří
do vzdělané střední třídy.

2. Pokud bychom přesto využili vzorec
přepočtu nákladů a počet návštěvníků, není
možné do toho nezapočítávat i ty, kteří nepla-
tili vstupné (např. v Koželužně cca 550 dětí a
cca 200 účastníků vernisáží). Protože ti lidé
rovněž byli účastni, takže „nabídku konzu-
movali“.

Naopak, pokud bychom měli veškeré vstup-
né za 0, a tudíž by byla nulová návštěvnost
(protože bychom neplatiče nepočítali mezi
návštěvníky) a do vzorce přepočtu dali jako dě-
litele „0“, vyšlo by nám, že jsme „dotovali“
0 korun.

3. Uveřejněné náklady na průvodce hrobky
jsou chybné. V roce 2018 nás stál průvodce
2.880 Kč a příjem z prohlídek hrobky byl
20.880 Kč. Vstupné dospělé osoby je 40 Kč,
děti do 15 let neplatí.

Kultura jako „ztrátový strašák“
Ještě bych měla jeden návrh pro naše úřa-

dy, zastupitele a rozpočtáře – změnit používá-
ní pojmu „ztráta“ na „schodek“. Nevím jak
Vás, milí čtenáři, ale mne ten pojem „ztráta“
vždycky vyděsí a začnu hned hledat, co jsem
kde ztratila. Vždycky mi to evokuje nějakou
hroznou věc, že něco už nenajdu, že je to nená-
vratně pryč a úplně zapomenu a přestanu pře-
mýšlet o tom, co jsem naopak získala. A abych
šla příkladem, tak já to slovo „schodek“ zač-
nu od letošního roku používat a dbát na to,
aby z něho byl úměrně vysoký „schod“, ze
kterého se můžeme všichni pěkně kulturně
rozhlédnout.

A na závěr jeden optimistický citát z návo-
du na život od Jaroslava Duška: Nelituj ani
času, ani peněz na štěstí z poznávání světa.

Mějte se v roce 2020 krásně,

zdravě i kulturně, přeje K. Jarolímková,

za celé KIC N. Hrady

Co jsme se dozvěděli
z kontroly FV…
(pokračování ze str. 11)

Co s těmi budovami?
Pokud má město ve vlastnictví nějakou budovu a ta je díky svému špatnému technickému sta-

vu prázdná a nevyužívaná, tak vždy jakékoliv vedení města bude stát před otázkou – Co s tím?
Jedna možnost je nechat budovu být ať chátrá dál a pak ať třeba spadne nebo se prostě zbourá.

Druhá možnost je, že tu budovu prodá a pak se bude čekat, jak si s tím poradí nový majitel. Město
pak už na osud budovy a její využití nemá v podstatě žádný vliv. Třetí možností je tu chátrající
budovu zrekonstruovat a užívat ji, například pro dobro obyvatelů města a jeho návštěvníků.

Věřím, že mezi těmito třemi možnostmi se rozhodovalo, ať už šlo o Koželužnu, Rezidenci,
kovárnu, budovu ředitelství Státních statků Šumava nebo budovu bývalých jeslí. A vždy, bez
ohledu na to, jaké bylo vedení města, zvítězila třetí možnost, tj. postarat se o rekonstrukci a
budovu užívat.

Každá rekonstrukce je ale drahá, takže je potřeba ty peníze někde sehnat. A v tuto chvíli je
třeba řešit další dilema. Zaplatíme rekonstrukci ze svého nebo z úvěru, a tím ale omezíme rozvoj
města v jiných oblastech? Nebo se pokusíme získat na rekonstrukci dotace? Ano, řešením byly
vždy dotace. Ale dělat něco z dotace zcela logicky znamená přizpůsobit se pravidlům a podmín-
kám, které vyžaduje poskytovatel dotace. A jednou z podmínek je vždy účel užití.

V případě Rezidence bylo podmínkou komerční užití. V případě dalších zrekonstruovaných
budov to však byly veřejně prospěšné, tedy neziskové aktivity v oblasti kultury, vzdělávání, so-
ciálních služeb, spolkové činnosti. Co z toho plyne? No přece to, že náklady na provoz takových
zrekonstruovaných veřejně prospěšných budov budou vždy vyšší, než výnosy z jejich provozu.

Samozřejmě se dají náklady šetřit. Může se méně svítit, méně topit, méně uklízet, méně pouš-
tět voda. Ale pokud se v té budově mají odehrávat nějaké aktivity, tak budou vždy existovat něja-
ké hranice, za kterými už nejde méně svítit, topit, uklízet, aniž by to významně omezilo či
dokonce zcela zastavilo užívání budovy.

Co by tomu řekli obyvatelé města (o poskytovateli dotace ani nemluvě), kdyby chodili kolem
opravené budovy, kde by se ale nic nedělo. Bylo by zamčeno, tma, zima, pusto a prázdno. Nákla-
dy na provoz by sice byly minimální, možná i nulové, ale byla by tato úspora ku prospěchu města
a jeho obyvatel? Určitě ne. Nehledě na to, že prázdná a nevyužívaná budova by postupně začala
chátrat a tak by se mohlo jednoho dne nějaké příští vedení města dostat k otázce, kterou jsme si
již položili. Co s tím?

Mgr. M. Jarolímek, místostarosta města N. Hrady
Ilustrační foto
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SOPTÍCI informují
Vážení občané Nových Hradů, dne 13. pro-

since jsme měli poslední schůzku MH.
Schůzku jsme pojali jako vánoční párty plnou
soutěžních disciplín, u kterých si MH zažili
spoustu nevšedních zážitků jako – přenos
vody brčkem, chůze ve dvojicích se svázanou
nohou, zdolání dráhy s pingpongovým míč-
kem, zdolání dráhy s míčem mezi koleny …
(viz. foto příloha), MH soutěžili ve dvojicích.
Za splnění disciplíny MH dostávali body,
podle kterých jsme na konci vyhlašovali vítě-
ze (nebojte, každý si odnesl cenuJ). Schůzka
se nám protáhla, a tak jsem přesvědčen, že se
povedla a naši Soptíci odcházeli spokojení.

Radek Homolka, vedoucí mládeže SDH

Co se dělo ve školce…
Před začátkem adventu jsme se ve školce sešli s rodiči a dětmi na

komunitně osvětovém setkání, jehož tématem bylo adventní tvoření.
Pan Ing. Dorschner nám ukázal jak správně vytvořit adventní věnec,
jaké používat chvojí, aby co nejdéle vydrželo a jak ho esteticky vyzdo-
bit. Velmi mu za jeho přednášku děkujeme. Poté rodiče tvořili různé
dekorace a pomohli nám s drobnými přípravami na vánoční jarmark.

Na konci listopadu jsme společnými silami vytvořili ve školce na
zahrádce „Vánoční jarmark“ spojený s rozsvícením vánočního stro-
mečku. Bylo připraveno drobné občerstvení, které napekli rodiče, paní
učitelky a i některé děti ve školce. Vhod přišly i teplé nápoje na zahřátí.
Moc děkujeme všem rodičům za veškerou pomoc při této akci. Děkuje-
me panu Homolkovi, který spolu s hasiči zajistil nandání vánočních
světýlek na náš první školkový stromeček. Děkujeme také paní Kedru-
šové z technických služeb, která nám světýlka do školky darovala.
S Petříkovskou kapelou jsme si zazpívali vánoční koledy a děti z každé
třídy přednesly pásmo básniček s adventní tématikou.

Některé děti ze školky se zúčastnily i rozsvícení vánočního stro-
mu na novohradském náměstí, kde vystoupily také s pásmem vánoč-
ních básniček a koled. Bez účasti a zapojení dětí ze školky se neobešel
ani městský vánoční jarmark, kde si děti vyzkoušely, jaké je to, když
prodávají své výrobky. Děti se zde mohly zahřát vánočním punčem,
který připravila paní Smrčková, které tímto velmi děkujeme.

Od listopadu předškolní děti navštěvovaly plavání – bazén v Rezi-
denci v Nových Hradech. Děti se zde seznamovaly s vodou, hrály různé
vodní hry a učily se prvnímu plavání. Za tuto možnost moc děkujeme

Ježíšek ve školce

Ježíšek od firmy Motor Jikov

pokračování na str. 14
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Zdeňce a Jakubovi Dvořákovým a přejeme
jim hodně úspěchů v jejich další práci.

V prosinci nás ve školce navštívili čerti, an-
dělé a Mikuláš. Hodným dětem přinesli advent-
ní kalendář, i jiné sladké odměny. A protože jsou
v MŠ jen samé hodné děti, nikoho si čert do pek-
la neodneslJ. Moc děkujeme všem z kulturní
komise Horní Stropnice, že i letos si na nás udě-
lali čas a přijeli k nám do školky. Poté nám ještě
jednou udělaly Mikulášskou nadílku děti ze zá-
kladní školy s paní učitelkou Marešovou. Moc
jim děkujeme a těšíme se zase za rok.

Na návštěvu k nám také dorazili myslivci.
Paní Iveta Marhounová s jejím kolegou Miro-
slavem Wegrem přinesli na ukázku vycpaná
zvířata, o kterých dětem moc hezky povídali.

Jako každý rok, tak i letos jsme si byli pro-
hlédnout vánočně vyzdobený hrad. Paní prů-
vodkyně nám povídala o různých zvycích a
tradicích a ukázala nám, jak Vánoce slavily
rodiny v dřívějších dobách.

Do školky už k nám přišel Ježíšek a přinesl nám spoustu dárečků. Nejdříve nám přinesli dá-
rečky zástupci z firmy „MOTOR JIKOV“ a poté už přišel Ježíšek „školkový“.

Děti mají z dárečků velikou radost.
Teď už nám nezbývá, než Vám všem popřát krásné a klidné Vánoce plné radosti a pohody a

hodně zdraví do nového roku.J Vaše novohradská školka

Mikuláš ze základní školy

Vánoční jarmark na náměstí

Plavání v hotelovém bazénu Rezidence

Vánoční dílna

Co se dělo ve školce…
(pokračování ze str. 13
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Vánoční perníčkovaná – vystoupení

Školní družina informuje
V tomto adventním čase jsme měli ve škol-

ní družině dvě akce. Ve čtvrtek 5. 12. 2019
jsme s turistickým kroužkem navštívili hrad
Nové Hrady. Pro děti byla připravena vánoční
prohlídka: Vánoce pana správce. Děti si moh-
ly prohlédnout nádherně nazdobené pokoje,
soutěžily a vybíraly nejkrásnější perníkový
domeček nebo hrad. V každé místnosti pro ně
bylo připravené malé překvapení. Podle umís-
těných předmětů měli uhodnout název pohád-
ky. Na konci velmi zajímavé prohlídky děti
dostaly krásné pracovní listy a perníček.

A v pátek 6. 12. byla u nás čertovská družina.
Čerti a andílek měli pro děti připravené různé
úkoly, např. čertovské blekotání, malování, čer-
tovu skládačku… Děti, které splnily všechny
úkoly, dostaly ČERTOVSKÝ VÝUČNÍ LIST
a potom od andělíčka sladkou odměnu.

Je zajímavé, že čert nám nikoho neodnesl,
ani ty největší rošťáky. Tak uvidíme příští rok.

Moc děkujeme obchodu FLOP za sladkosti.
A pak už jsme se všichni těšili  na Vánoce.

Školní družina N. Hrady
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Vánoční perníčkovaná
Jako již každoročně proběhla naše soutěž

„Vánoční perníčkovaná“. Tradičně byla za-
končena vyhodnocením po krátkém vystoupe-
ní, které si děti připravily pro své rodiče.
Každý soutěžící získal za odměnu krásný hr-
neček a výherci si odnesli poukázky na sto,
dvě stě a tři sta korun v obchodě Emilka s.r.o.
Takto to dopadlo:

Téma „Vánoce“
1 místo: Vojta Kolář (foto na str. 2)

– Perníková chaloupka s krajinou
2. místo: Eliška Kostečková

– Adventní věnec
3. místo: Šárka Mrázová

– Vánoční  stromeček

Téma „Superhrdinové“
1 místo: Miroslav Kodera (foto na str. 1)

– Truhla plná superhrdinů
2. místo: Michal Zajac – Batmanský znak
3. místo: Sofie Sremaňáková – Hulk

Speciální cena facebooku
1 místo: Eliška Hanušová – Anděl
2. místo: Zuzana Vicánová

– Vánoční perníčky a superman
3. místo: Tereza Hoferová – Betlém

B. Vochosková, ŠD N. Hrady

1. místo (Facebook)1. místo (Superhrdinové)

2. místo (Facebook)2. místo (Vánoce)

3 . místo (Superhrdinové)3. místo (Facebook)3. místo (Vánoce)
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Předvánoční exkurze žáků 2.B a 3.A
Dne 10. 12. 2019 navštívily třídy 2.B a 3.A Centrum environmentál-

ní a globální výchovy „Cassiopeia“ v Českých Budějovicích.
Pro druhou třídu byl připraven program „Kouzelná jabloň“, při kte-

rém se děti seznamovaly s ovocnými stromy a jejich proměnami v prů-
běhu celého roku a zahrály si různé hry ze života „kouzelné jablůňky“.

Nakonec si každý vyrobil voňavý svícen z jablíček, který si ještě do-
zdobil vánočním kořením a ozdobami z přírody.

3.A se zúčastnila programu „Od adventu do Vánoc“. Žáci se dozvě-
děli o adventních tradicích, ale i o svatých, se kterými je toto období
spojeno.

Chlapci připravili pro sebe a dívky pečená jablka a dívky na oplátku
výborný pečený čaj.

Všichni jsme si program moc užili.
Jitka Hambergerová (2.B) a Lucie Šromová (3.A)

Naše
vánoční besídka

Jako každý rok, tak i letos si naše třída při-
pravila krátké pásmo pro rodiče, prarodiče a
všechny naše blízké, abychom si před Váno-
cemi poseděli, popovídali a také společně za-
zpívali koledy. Maminky nám napekly opět
cukroví, k tomu jsme si dali čaj a zpříjemnili si
všichni úterní odpoledne.

Novou písničku „Vánoce přijdou „ jsme se
tentokrát naučili velice rychle a věříme, že po-
těšila nejen nás, ale i všechny ve třídě. Nako-
nec jsme si rozdali dárečky.

Moc jsme si to užili.
Žáci V.A  +  Mgr. Jana Tomášková

3.A

2.B 2.B 2.B 3.A
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Vánoční posezení s Rytmíkem
…bylo jednoduše kouzelné. Krásným prostorem Kulturně-spol-

kového domu se linuly vánoční písně, vonělo cukroví, zákusky, chle-
bíčky, řízečky a domácí punč. Každý, kdo za námi zavítal, si jistě přišel
na své.

Všechno občerstvení připravili rodiče vystupujících dětí, patří jim
tak velké poděkování, když v předvánočním shonu stáli v kuchyni, aby
nepřišli s prázdnou. Svou troškou do mlýna jsme přispěly i my, když
jsme připravily několik litrů domácího punče.

Naše vystoupení tak bylo začátkem krásného večera, děvčata byla
úžasná, všechny tance zvládla s úsměvem na tváři, užívala si potlesk,
a že byl obrovský a chvílemi nebral konce. Troufáme si tvrdit, že nejed-
nomu z diváků ukápla slzička…

Nakonec k nám dorazil i Ježíšek a společně jsme mohli začít ochut-
návat všechny ty dobroty, pít, povídat si a užívat krásnou vánoční
atmosféru.

Překvapilo a potěšilo nás, kolik lidí si našlo chvilku času a přišlo se
podívat, posedět, popovídat s ostatními. Mezi nimi i dost pánů, přestože
zrovna hrála Sparta s BaníkemJ.

Možná tak zavedeme novou vánoční tradici??

Děkujeme všem, kteří přišli, rodičům za výborné pohoštění, paní Ja-
rolímkové a panu Musilovi za pomoc.

Chtěly bychom ještě zmínit, že v listopadu měla děvčata možnost
vystoupit na Předvánočním setkání seniorů, které pořádalo město. Dě-
kujeme za pozvání, doufáme, že naše kulturní vložka byla pro všechny
příjemným zpestřením.

Přejeme co nejlepší vstup do nového roku a budeme se těšit při další
příležitosti na viděnou.

Soňa Maršálková, Klára Bandíková
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Zahájení adventu na náměstí
V neděli 1. prosince 2019 jsme se opět společně sešli na novo-

hradském náměstí, kde jsme tradičně zapálili první svíci adventní,
rozsvítili (nikoli zapálili, jak znělo mé přeřeknutí…) vánoční strom
a shlédli víc jak hodinový kulturní program. Letos nás svým básnič-
kovým vystoupením potěšily děti z mateřské školky, tradičně za-
zpívali žáci ze sborů základní školy a zahráli Petříkovští muzikanti
s panem Pavlem Heidingerem. Ten i na začátku zazpíval písničku
„pro vánoční stromeček“ při jeho rozsvícení. Věřím, že vzájemné
popřání pěkného adventu a radostného čekání na Vánoce se všem
vyplnilo. Děkuji ještě jednou všem účinkujícím za jejich vystoupení
a zaměstnancům TSM za technické zajištění akce.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady

Adventní trh trochu jinak
Druhá prosincová neděle měla v loňském prosinci o jednu „novin-

ku“ navíc, a tím byly Adventní trhy. „Výzvu“ KICu - udělat trhy novo-
hradské – přijaly paní učitelky ze školy, školky i školní družiny, přidaly
se členky Seniorklubu, ženy z Komunitního centra, slečny Valerie Vi-
nická a Andrea Vachová. Děkuji tedy všem těmto „akčním ženám“,
že připravily výrobky a nabídly je návštěvníkům na náměstí. Mimo
„novohradského stánku“ se přidalo ještě několik dalších „cizích“
s gastro-sortimentem. Dopolední čas byl zpříjemněn vyhráváním koled
a písní a samozřejmě i popíjením punče, postáváním a povídáním si
o obyčejných věcech. Věřím, že bude vůle adventní trhy v podobném
duchu v roce 2020 zopakovat a třeba i rozšířit o další prodejce (a určitě
o jeden pártystan…). A ještě děkuji i panu Pavlu Hambergerovi (člen
Kulturní komise…) za „vnuknutý“ nápad udělat trhy jinak a za podporu
a pomoc při jejich organizaci.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady

Zpívání koled na náměstí
Další adventní akcí, která se odehrávala na novohradském náměstí, bylo zpívání koled

v rámci celorepublikové iniciativy „Česko zpívá koledy“. Za několik let si už toto zpívání na-
šlo své „zpěvácké příznivce“, neboť společné spontánní zpívání většího počtu lidí dokáže
vždy vše umocnit a vytvořit něco neopakovatelného. Děkuji Bohunce Vochoskové a Olince
Pávkové za kytarové doprovody i zpěv, děkuji samozřejmě i panu Pavlu Heidingerovi, který
se také aktivně přidal, a vám všem, kteří jste si přišli radostně zazpívat.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady

Vánoční koncert
pro děti

Týden před Vánoci jsme tradičně uspořá-
dali i koncert pro děti ze základní školy, aby-
chom si společně navodili tu pěknou adventní
náladu. Každý rok účinkující měním, pokaždé
chci děti alespoň něčím překvapit a jsem moc
ráda, když se dětští diváci „nestydí“ a dokáží
si i společně zazpívat a zasmát (někdy i něče-
mu jinému než zamýšlím…, ale také jsem byla
jednou malá…).

Na letošním koncertu vystoupilo hudební
seskupení Emoce s repertoárem přiměřeně pes-
trým, vánoční písničky také nechyběly, bylo
i společné zpívání, tleskání i ruce vzhůru, trochu
dárečků a množství slov tak akorát, aby vznik-
nul pěkný společný kulturní a předvánoční zá-
žitek. K. Jarolímková, KIC N. Hrady
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Koncert
o 3. adventní neděli

O třetí adventní neděli se uskutečnil slavnostní kon-
cert, který ve svém závěru spojil všechny účinkující
v krásné společné hraní a zpívání.

V programu nejprve samostatně ve dvou blocích
vystoupil komorní orchestr Amor Aeternus ve složení
Zuzana Zaimlová (zpěv), Daniel Podroužek (housle),
Vojtěch Nejedlý (flétna a violoncello) a Ondřej Ber-
novský (varhany). Toto hudební seskupení mladých lidí
u nás již hrálo a i nyní opět potěšilo svou hrou a pozitiv-
ním nábojem. Dále vystoupily dětské pěvecké sbory ze
ZŠ N. Hrady pod vedením Mgr. Jany Štorové a Novo-
hradský smíšený sbor pod vedením Mgr. Hany Kudr-
nové.

Všechny sbory předvedly velmi pěkná vystoupení, a to i přesto, že
ty školní nebyly v plné sestavě. V závěrečných dvou písních se všich-
ni účinkující spojili ve společné vystoupení a završili tak slavnostní
večer adventními emocemi a radostí.

Děkuji ještě jednou všem účinkujícím za krásný zážitek a návštěvní-
kům koncertu děkuji za vytvoření pěkné a vřelé atmosféry.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady

Čertovsko – Mikulášský rej 2019
Jednou z novohradských akcí, na které se podílí vždy hodně lidí (hlavně těch mladších), je

Čertovsko-Mikulášký rej na našem náměstí. Po všech organizačních přípravách, domluvách a
výrobách masek přijde 5. prosinec a všechno se chvěje a někteří se bojí.

K tradičním součástem této akce, jako jsou čertovské hrátky, průvod andělů, Mikuláše a čer-
tů, hrčení řetězů, burácení hudby a ohňostroje, čtení čertovské přísahy a nahánění hříšníků, se
v loňském roce nově přidali do průvodu jako démoni z hor „Krampusáci“ a malé andělky dostaly
příležitost ukázat své taneční schopnosti.

Děkuji všem malým, větším i největším účastníkům této „hry“, že se každoročně zapojují,
i když z některých jde hodně strach, a společně vytvoří na chvíli onu „kulisu střetu dobra a zla“…
Ostatně, tak nějak to ve světě chodí od nepaměti. Děkuji všem lidem za organizační, technickou
a další pomoc s níž jde všechno konání snáze. Více tuto akci připomenou otištěné fotografie.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady Andělky už čechrají svá křídla...

Čertovské přípravy na sále KSD Nácvik andělského menuetu...
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Novohradští čerti úspěšně reprezentovali
„českou“ (novohradskou) Mikulášskou tradici

Dne 7.12. se Mikuláš, andělé a skupina
dvaadvaceti čertů z Nových Hradů vydali do
Českých Budějovic na pozvání organizátorů
akce s názvem Perchtenlauf II – Čerti v Nema-
nicích. Jako jediná česká skupina jsme měli
příležitost ukázat českou tradici s Mikulášem,
anděli a (novohradsky hodně) čerty jako kon-
trast vůči čím dál populárnějším „krampusá-
kům“, které reprezentovaly čtyři skupiny ze
sousedního Rakouska.

Dle hodnocení organizátorů, návštěvníků
a zahraničních krampusových skupin Novo-
hradští čerti ostudu rozhodně neudělali. Na-
opak úspěšně reprezentovali české čerty a naší
novohradskou tradici tvořenou hlavně ruční
výrobou masek a kostýmů. Zejména některé
naše novohradské masky byly terčem údivu,
co vše kluci z Nových Hradů dokáží vytvořit
z pouhé představivosti, šikovnosti, papíru a
modelíny. Vždyť za náklady do pěti set korun
jsme schopni vytvořit masky, které se děsivos-
tí přibližují těm krampusáckým, vyřezávaným
profesionálními řezbáři za náklady v řádu
desetitisíců.

I to je součást té naší novohradské tradice,
kdy si každý sám „za půldarma“ z kožichu po
babičce, podšívky z bundy, řetězu z garáže a
kravského zvonu připraví kostým, kterým do-

plní vlastnoručně dělanou papírovou mas-
ku a nebojí se vyjít na zaplněné novohrad-
ské náměstí či zaplněné nemanické hřiště.

Důležité je, že hesla jako #Nové Hrady,
#novohradští, #Novohradské hory a další
rezonovali Nemanicemi nad hlavami zhru-
ba tří tisíců návštěvníků a že jsme se na této
akci pozitivně zapsali a otevřeli novohrad-
ským čertům dveře k dalším ročníkům a dal-
ším příležitostem.

Za skupinu organizátorů
Čertovsko-Milulášského reje
v Nových Hradech informuje

Pavel Hamberger

Čertovské přípravy na sále KSD

První skupinové andělsko-Mikulášské focení...

Trochu andělských úsměvů pro fotografa...

Zvědavé andělky neodolaly kouknout se na čer-
tovské oblékání
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KIC Nové Hrady zve na

Cestovatelský pořad s promítáním

Povídání o středověké pouti
s Poutníkem Hrochem

Čtvrtek 16. 1. 2020, od 18 hod.

V roce 2005 se Petr Binder
vydal na svoji první „gotic-
kou“ cestu z Prahy na Horní
hrad (Hauenštejn), aby tak
sehnal peníze na záchranu a
opravu této české gotické pa-
mátky. Poté následovaly pou-
tě další: do Říma za papežem
Benedictem XVI., za Čes-
kými patrony, na koni s ko-
čovným divadlem, za živou
vodou… Stovky kilometrů,
tuny zážitků a příhod, množ-
ství milých setkání, tisíce fo-
tografií. A z toho i 8 knížek
Putování Hrocha. Přijďte se
potkat s tímto zajímavým
poutníkem…

Při setkání s Petrem Binderem bude možné zakoupiti i některou
z jeho knih.

Vstupné 30 Kč/děti do 15 let zdarma
Kulturně-spolkový dům, Česká ulice 74, Nové Hrady
www.kicnovehrady.cz, tel.: 386 362 195, 602 150 208
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Galerijní ohlédnutí
Co bylo?

Během výstavní sezony 2019 jsme mohli vidět šest zcela odlišných
a osobitých výstav. Jako první to byla samostatná výstava olejomaleb
Mgr. Zdeňka Chrta, který svou uměleckou činnost představil prostřed-
nictvím řady portrétů i autoportrétů, krajin i abstraktních témat. Při druhé
výstavě jsme měli možnost poznat velmi originální fotografie Pavla Tali-
cha, který pracuje camerou obscurou a patří v České republice k těm nej-
lepším v této technice snímání obrazu. Třetí výstava byla věnována dětské
tvorbě, zejména uskutečněné v rámci doprovodných galerijních prog-
ramů. Čtvrtá výstava vznikla z pořádání mezinárodního malířského
sympozia, byla věnována výročí našeho města a nesla název „NH740“.
Na ní se podílelo 11 malířů, kteří v prvním červencovém týdnu vytvořili
čtyřicet obrazů pro Nové Hrady. Pátá výstava se věnovala květinovému
tématu a účastnily se jí 4 výtvarnice, z nichž M. Mazancovou, Petru
Dvořákovou-Haisovou a Danielu Roulovou-Plockovou znají návštěv-
níci galerie z předchozích let. Šestá výstava byla předvánoční a o té se
zmiňuji na této straně podrobněji. Během roku se uskutečnilo několik
doprovodných programů pro děti z N. Hradů, zapojili jsme se do Dnů
otevřených ateliérů v Jižních Čechách, nabídli jsme výtvarné dílny pro
veřejnost pod vedením zkušených lektorů a další drobné výtvarné ra-
dosti. Loňská sezona byla složena z krásných nových setkání výtvarní-
ků a návštěvníků galerie a z šíření dobrých „výtvarných zpráv“.

Co bude?
Nová výstavní sezona začne sice až v březnu, ale přípravy se samo-

zřejmě dělají už nyní. Po schválení rozpočtu na rok 2020 zastupitel-
stvem města je jasné, že výtvarné umění bude mít své místo v Nových
Hradech i nadále. Alespoň v takovém rozsahu, co peníze a úsilí všech
zainteresovaných lidí dovolí. A to je jistě velmi dobrá zpráva nejen pro
ty, kteří navštěvují galerii opakovaně a těší na nové zážitky, ale i pro ty,
kteří si cestu „za obrazy“ teprve hledají. Budu velmi ráda, když se mi
podaří přesvědčit třeba i Vás, kteří ještě ani nevíte, kde se budova Ko-
želužny nachází, abyste ji našli, vstoupili do ní a nechali se potěšit něja-
kým „malovaným zázrakem“. A věřte, že každý návštěvník jakékoli
výstavy si vždy najde ten „svůj zajímavý obraz“.

K. Jarolímková, Galerie Koželužna

Adventní výstava v Koželužně
Novohradská galerie Koželužna nezahálela ani v loňském prosinci.

Při malém ohlédnutí si možná vzpomenete na výstavu Po-čertovskou
v roce 2016 s ukázkami čertovských masek a rekvizit nebo na výstavu
Před-vánoční s ukázkami vánočních přání, ozdob a s předvánočním
tvořením v roce 2017. Věřím, že byste si vzpomněli i na Andělskou vý-
stavu, která v roce 2018 nabídla obrazy s „výtvarným pojetím andělů“
od několika výtvarníků. Tehdy si mohli už návštěvníci výstavy obrázky
koupit jako dárek k Vánocům nebo si namalovat obraz svůj, a to při set-
kání s Kateřinou Ašenbrennerovou.

V loňském roce jsme na tuto myšlenku navázali a uspořádali vý-
stavu, na které bylo opět možné zakoupit něco pěkného k Vánocům.
Výstava se jmenovala „Umění darovat o Vánocích“, což byl tak tro-
chu dvojsmyslný název, který vyjadřoval i to, že pěkným vánočním
dárkem může být i umělecké dílko. A pokud píši v množném čísle, že
„jsme uspořádali“, mám na mysli všechny oslovené a přihlášené
„účastníky“ výstavy, kteří byli z Nových Hradů nebo blízkého okolí.
V nabídce byly obrazy od několika malířů, keramika, šperky i krásné
záložky do knih, malovaná trička, vánoční přání a dekorace, výrobky
z pedigu, látkové tašky, korálkové náramky, vánoční ozdoby a deko-
rační drobnosti od dětí.

Podstatné na této výstavě bylo nejen nabídnout v galerii možnost
koupit vánoční dárek, ale dát příležitost novohradským lidem se pre-
zentovat a vyjít se svou šikovností na „galerijní trh“. I pro mne to bylo
v několika případech velmi zajímavé objevování, které bude mít jistě
další pokračování ve formě nové galerijní spolupráce v roce 2020.
Děkuji všem lidem, kteří si prosincovou výstavou nechali udělat ra-
dost, a věřím, že i dárky zakoupené v Koželužně potěšily desítky ob-
darovaných lidí u Vánočního stromečku.

K. Jarolímková, Galerie Koželužna

Keramika, mýdla a ozdoby z komunitního centra

Obrázky od Daniely Roulové-Plockové

Výrobky z pedigu od Kateřiny Vítovcové

Záložky do knížek od Andrey Vachové
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Jaké byly Hrady kdysi?
V lednovém čísle si připomeneme další domy, které už mladší gene-

race nezná. Stály až do roku 1965 na rohu dnešních ulic Česká a 5. květ-
na. Dům č. p. 67 byl vystavěn roku 1585 jako jednopatrový, od roku 1814
v něm byl hostinec zvaný zpočátku U modré hvězdy, později U zlaté
hvězdy a v letech 1939 až 1961 také řeznictví. Vývěsní štít, ručně kova-
ný a znázorňující hvězdu, byl při demolici zničen. Sousední dům č. p.
68 byl postaven roku 1642 jako přízemní, v roce 1902 byl zvýšen o pat-
ro. Od roku 1747 do roku 1888 vlastnila dům rodina Reischlova. Reis-
chlovi byli obchodníci a vážení občané, dva členové rodiny zastávali
úřad primátora města. Manželka jednoho z nich, Johanna Reischla,
byla údajně zaživa pohřbena a život jí zachránil hamižný hrobník, který
se pokusil domnělou mrtvolu obrat o prsten a tím ji probudil. V tomto
domě později žil i další představitel města – starosta Friedrich Schmotz,
zavražděný esesáky 8. května 1945. Na půdě domu se nacházel trám
s vytesaným letopočtem 1642, který se při demolici ztratil a nejspíš byl
z neznalosti zničen. Dům č. p. 69 byl vystavěn roku 1676 jako příze-
mní, do roku 1945 v něm byla pekárna. Stávala u něj kašna, která byla
po zřízení městského vodovodu posunuta o kousek dál, na místo, kde
dnes stojí Český dům. Za rohem, původně na dvoře domu č. p. 68, pos-
tavili roku 1888 další přízemní dům č. p. 172. O demolici těchto čtyř

domů bylo rozhodnuto v roce 1965. Zpočátku ještě památkáři požado-
vali aspoň zachování barokních štítů, ale nakonec bylo bourání povole-
no se zdůvodněním, že není hospodárné objekt opravit. Před zahájením
demolice bylo nutno odklidit střechy. Tašky, krovy a ostatní materiál
mimo zdiva si mohli na vlastní riziko a vlastní náklady rozebrat zájemci
z řad občanů, o ostatní se postaral Krajský meliorační podnik. Na uvol-
něných parcelách byly postaveny bytovky č. p. 67 a 68.

Na přiložené fotografii vidíte zleva domy č. p. 67, 68 a 69, další fo-
tografie si můžete prohlédnout na facebookové stránce Novohradského
muzea. Také můžete navštívit výstavu „Nové Hrady ve světle historic-
kých pramenů“, která bude v lednu otevřena každé úterý od 9 do 12 ho-
din, každý čtvrtek od 13 do 18 hodin a v sobotu 18. ledna od 10 do
16 hodin. A pokud byste chtěli mít informace co nejúplnější, přijďte do
muzea ve čtvrtek 23. ledna v 18 hodin na komentovanou prohlídku této
krátkodobé muzejní výstavy, a to za účasti Mgr. V. Hokra.

J. Šáchová, Novohradské muzeum

Novohradské muzeum
zve na krátkodobou výstavu

Nové Hrady
ve světle

historických
pramenů
1.– 31.1.2020

Výstava plánů, map, starých listin,
knih, fotografií a dalších předmětů

z Böhmerwaldmusea Vídeň, archivů
v Třeboni a Českých Budějovicích

a soukromých sbírek

Doprovodný program:
23. 1. od 18 hod. se uskuteční

komentovaná prohlídka výstavy
za účasti Mgr. Vladimíra Hokra, starosty

města Nové Hrady

Vstupné 40 Kč, děti do 15 let zdarma,
v ceně je i prohlídka stálé expozice
včetně modelu Novohradských hor

Otevřeno bude: úterky 9-12 hod.,
čtvrtky 13 – 18 hod., v sobotu 18. 1.

bude otevřeno 10 – 16 hod.

Novohradské muzeum, Česká 74,
Nové Hrady, tel.: 731 675 530,
www.novohradskemuzeum.cz

Dvě fotografie z listopadu 2019 nám ještě připomenou akt k uctění památky padlým v 1. světové
válce. Starosta města N. Hrady Mgr. V. Hokr a Jan Bican společně objeli pomníky ve městě
a v našem bezprostředním okolí a položením květin uctili jejich památku. Toto se uskutečnilo
11. 11., tedy ke dni ukončení 1. světové války, a to v Nových Hradech u kostela a na hřbitově
a dále ve Veveří a v Byňově. K. J.

Poděkování za účast ve sbírce
V závěru loňského roku přišel děkovný dopis, ve kterém se píše o výsledku sbírky Paměť ná-

roda ke Dni válečných hrdinů. O této sbírce a o našem zapojení do ní jsme psali v listopadovém
NZ na str. 19, kde byla popsána místa s umístěním kasiček. Nové Hrady se svým, napoprvé
skromným příspěvkem 329 Kč, byly jedním z 857 sbírkových míst, ze kterých se celkem vybra-
lo 1 732 638 Kč. Tyto peníze budou použity na další natáčení o válečných veteránech a hrdinech,
účastnících protikomunistického odboje a o příslušnících novodobých vojenských misí v rámci
sbírky Paměť národa. V ní je nyní zaznamenáno přes 1300 příběhů lidí se statusem válečného ve-
terána i dalších statečných lidí.

„Moc nás těší, že se o tradici vlčích máků zajímá čím dál více lidí a přibývají ti, kteří si červený
kvítek na znamení úcty k veteránům připnou. Na tom všem máte zásluhu i Vy. Děkujeme za to!“

Ing. Zuzana Kubáňová, koordinátorka sbírky pro Jihočeský kraj
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Pozvání do Komunitního centra
Program Komunitního centra pokračuje v pravidelných aktivitách.

Protože fungování vychází z aktuálních potřeb a nápadů aktivních ini-
ciátorů, chci Vás přizvat k tvoření dalších nových plánů a potřeb
v rámci tohoto prostoru.

Aktuálně řešíme poptávku divadelních a tanečních aktivit pro do-
spělé, maminky mají zájem o kurzy šití, je zájem o venkovní odpolední
aktivity pro děti.

Pokud máte chuť a možnost se něčeho ujmout nebo by se Vám líbila
jiná aktivita, přijďte se domluvit, prohlédnout prostory a najít řešení.

Těšíme se na každý nový nápad a iniciativu, protože už je jasné, že
to jsou nejlepší investice - dávají nám možnost pozitivní seberealizace,
možnost vylepšovat a rozšiřovat vztahy s ostatními, je v nich možné vy-

zkoušet si „nanečisto“ to, co člověk vždycky dělat chtěl, ale zatím
nevěděl jak.

Všechny pravidelné i nepravidelné aktivity jsou otevřené všem. Sta-
čí jen přijít, případně se předem informovat, zda je třeba vzít si nějaké
vlastní pomůcky.

Osobní konzultace jsou možné v době od 7.30–16.00 hodin, aktuál-
ní informace o nepravidelných aktivitách dáváme na Fb stránku Komu-
nitko Nové Hrady.

Lucie Sovová, Komunitní centrum N. Hrady
Komunitní centrum Nové Hrady, Hradební 244,

e-mail:kcnovehrady@gmail.com, tel.: 744 766 676
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Na konci minulého roku nabídla knihovna
krátkodobou výstavu

V prosinci byla v čítárně knihovny nainstalována výstava s názvem
„Nesmíme zapomenout: Jan Opletal a další oběti listopadu 1939“,
kterou nám zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského v Praze. Výstava vznikla jako upomínka na udá-
losti v roce 1939. 28. října, v den založení samostatného českosloven-
ského státu, proběhly v Praze protinacistické demonstrace a nepokoje,
kterých se student medicíny Opletal zúčastnil. Demonstrace byly nacis-
ty tvrdě potlačeny, Jan Opletal byl postřelen a 11. listopadu zemřel. Bě-
hem demonstrace byl zastřelen pekařský pomocník Václav Sedláček.
Pohřbu Opletala se 15. listopadu zúčastnily tisíce studentů a jejich set-
kání přerostlo v další protinacistickou demonstraci, jejímž důsledkem
bylo rozsáhlé zatýkání českých studentů v noci z 16. na 17. listopadu.
Devět studentů bylo popraveno, 1200 studentů posláno do koncentrač-
ního tábora Sachsenhausen a s okamžitou platností byly uzavřeny až do
konce války všechny české vysoké školy. V roce 1941 byl 17. listopad
Mezinárodní studentskou radou v Londýně vyhlášen „Mezinárodním
dnem studentstva“ a takto se nazýval až do loňského roku, kdy byl pře-
jmenován na Den boje za svobodu a demokracii.

V lednu nabídne knihovna další krátkodobou výstavu
Měsíčník Novohradský zpravodaj „ukrajuje“ v letošním roce již

25. rok svého trvání. A ačkoli pod tímto názvem je čteme už téměř čtvrt
století, občas jej ještě někteří čtenáři pojmenují jako Hlasy Novohrad-
ska. V minulých letech i nyní je zpravodaj určitou „kronikou místních
událostí“, a to ze všech oblastí – politické, společenské, kulturní, vzdě-
lávací, sportovní atd. Jako malé ohlédnutí v čase a informacích bude
tedy další krátkodobá výstava „O novohradských zpravodajích“,
která bude k vidění od 13. ledna v čítárně knihovny. Na ní budete

moci zalistovat ve starých číslech, zjistit co zajímavého se kdy událo,
kdo do zpravodaje přispíval a porovnávat způsob a styl informování. A
možná nám i pomůžete všechny ročníky zkompletovat, pokud i Vy
sami jste si tiskovinu doma „archivovali“. Zároveň budou k nahlédnutí
výstřižky z denního tisku z osmdesátých let, ve kterých je zmínka o No-
vých Hradech.

Soutěž s tématikou o lese
Lesy České republiky s. p., Jihočeská vědecká knihovna v Českých

Budějovicích, Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad La-
bem, Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou, Stezka koru-
nami stromů Lipno, STABILO International GmbH a Vyšší odborná
škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Pí-
sek, Lesnická 55 vyhlašují jubilejní10. ročník Výtvarné soutěže „Lesy
a příroda kolem nás“, které se mohou zúčastnit děti z mateřských škol a
školáci od 1. do 9. tříd.
Soutěžní témata:

Jaký les se Ti líbí? – jednotliví účastníci
Člověk a les – jednotliví účastníci
Ručně vyrobená knížka o lese – kolektivní práce (společná práce více

uchazečů). Ceny do tohoto soutěžního tématu věnuje Jihočeská zoo-
logická zahrada Hluboká nad Vltavou – 3 volné vstupenky pro ko-
lektiv školních dětí (cca 25–30 dětí). Budou oceněny tři nejlepší
práce v krajském kole, napříč všemi kategoriemi.

Voda v lese a okolí – jednotliví účastníci
Stromy v barevném kabátku – stromy v barvách – jednotliví účastníci
Jak děti vidí práci lesníka (co lesník dělá, jak vypadá, co v lese potkává…)

– jednotliví účastníci

Termín odevzdání prací do Městské knihovny N. Hrady je do kon-

ce února, bližší informace v knihovně.

D. Císařová, Městská knihovna N. HradyVánoční posezení v knihovně

Okénko do knihovny
Nabarvené ptáče / Jerzy Kosinski

Autobiografický román líčí osud malého židovského chlapce, který
sám prožil 2. světovou válku na zaostalém venkově kdesi v prostoru
východního Polska či Ukrajiny.

Tři sestry / Táňa Keleová-Vasilková

Tři sestry nespojují jen hřejivé vzpomínky, ale i láska a pocit sounále-
žitosti. Jen na to ve víru života jaksi pozapomněly. Věra žije ve šťast-
ném manželství, čehož si cení stejně jako vztahu s dcerou, a své
rodině věnuje téměř všechen volný čas. Lucie je pohlcená výchovou
dvou malých synů, prací v kosmetickém salonu a vlastními problémy.
Nejmladší z nich, Emu, nejvíc trápí skutečnost, že se se sestrami vzá-
jemně odcizily, ale nedokáže to změnit. Naštěstí je tu ještě jejich
máma a ta se pokusí vše napravit.

Kdo neharaší, není chlap / Marcela Mlynářová

Úsměvné příběhy vyprávěné autorčiným nenapodobiteným stylem,
její zážitky a životní zkušenosti.

Podbrdské ženy / Jana Poncarová

Tři ženy, tři generace, jedno místo, románová kronika jednoho rodu
zachycuje období od konce 1. světové války, přes 2. světovou válku,
osvobození, sovětskou okupaci až do současnosti.

Nůž / Jo Nesbö

Harry Hole balancuje nad propastí. Už mnohokrát se probudil s tem-
ným tušením, prázdnou hlavou a kocovinou jako trám. Tentokrát je
ovšem probuzení horší než jindy. Kdysi slavný kriminalista má na ru-
kou i kalhotách krev a z předchozího večera si nepamatuje vůbec
nic…

Kanibal z Nine Elms  / Robert Bryndza

Před patnácti lety byla Kate Marshallová vycházející hvězdou lon-
dýnské policie. Dokázala vyřešit sledovaný případ nebezpečného a
krutého sériového vraha s přiléhavou přezdívkou Kanibal z Nine
Elms, i když přitom sama málem zemřela. Nyní Kate přednáší na uni-
verzitě a snaží se vést poklidný život…

Informace z knihovny

Výstava Palach
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Destinační společnost NOVOHRADSKO – DOUDLEBSKO
a její aktivity v roce 2019

Destinační společnost Novohradsko-Dou-
dlebsko prožila v roce 2019 čtvrtý rok své
existence. Historie této organizace tak není
příliš dlouhá, nicméně pokud bychom brali
v úvahu pouze objem realizovaných aktivit, tak
snadno dojdeme k závěru, že svojí činorodostí
snadno překoná i řadu starších organizací. Mož-
ná je to díky energii, kterou tato organizace a její
členové mají, možná díky výzvám, které před ní
stojí a nejpravděpodobněji je to obojí.

Při vzniku zapsaného spolku Novohrad-
sko-Doudlebsko v roce 2016 bylo naším cílem
koordinovat rozvoj šetrného cestovního ruchu
na území mikroregionu Sdružení Růže a Po-
malší a současně propagovat zajímavé turis-
tické cíle, přírodní a historické zajímavosti
a kulturní akce jak v rámci daného území, tak
i v rámci Jihočeského kraje, České republiky,
ale i v sousedním rakouském příhraničí. Byl to
hezký obecný cíl, ale teprve naše čtyřletá pra-
xe ukázala, že na cestě k tomuto obecnému cíli
stojí řada dílčích úkolů, výzev, aktivit a samo-
zřejmě i překážek. Rok 2019 byl pro nás proto
velmi pestrý.

V první polovině roku 2019 jsme propago-
vali Novohradsko a Doudlebsko na veletrzích
cestovního ruchu v Brně, Praze, Českých Bu-
dějovicích a nově i v rakouském Linci. Účast
na akci „Jižní Čechy, hostem v Linci“ byla pro
nás obzvlášť zajímavou zkušeností. Jednalo se
totiž v podstatě o třídenní velký venkovní trh,
který se odehrával v centru Lince s odhadova-
nou celkovou návštěvnosti téměř 300 000 lidí.
Od počátku příprav bylo jasné, že nemá cenu
omezovat naši propagaci pouze na tištěné letá-
ky a propagační brožurky. Těch jsme sice měli
dostatek a byl o ně velký zájem, ale ještě větší
pozornost budil další sortiment, který byl na
stánku nabízen. Jednalo se o různé výrobky
(marmelády, medolády, klobásy, čaje, borův-
kové víno, cukroví, med, keramika), které po-
cházely od výrobců z naší oblasti. To vše se
setkalo s velkým zájmem, a tak nebylo divu,
že velká část z tohoto zboží byla prodána. Mu-
sím ale poctivě dodat, že to bylo i díky ochotné
obsluze, kterou zajistily pracovnice Informač-
ního centra z Nových Hradů a Trhových Svinů
(J. Duspivová, M. Kolářová a Š. Floderová).
Naše účast s prodejním stánkem v Linci
potvrdila, jak velký potenciál mají regionální

produkty, které díky šikovným výrobcům
vznikají na Novohradsku a Doudlebsku.

Pozitivní zkušenost z Lince tak ještě více
podpořila naše úsilí rozvíjet regionální marke-
tingovou značku Opravdu od nás. Tu jsme vy-
tvořili v loňském roce, abychom s ní mohli
certifikovat potravinové a řemeslné výrobky,
které vznikají v našem regionu, tedy na Novo-
hradsku a Doudlebsku. Letos na konci srpna se
tak stalo poprvé a právo nosit značku Opravdu
od nás získalo prvních 14 výrobků. Certifikáty
byly výrobcům slavnostně předány v Kaplici
v rámci akce Kaplický ušák. Certifikovaným
výrobcům chceme pomáhat v marketingu a ve
zprostředkování prodejních příležitostí (např.
jako v Linci) tak, aby jim značka přinesla i
vyšší prodejnost jejich výrobků.

Pro marketing a propagaci zajímavostí z na-
šeho regionu využíváme kromě klasických tiš-
těných materiálů (např. již zmíněné německy
psané propagační brožury) i sociální sítě. Daří
se nám zvyšovat sledovanost jak na facebooku,
tak i Instagramu. Nově máme připravenu sadu
krátkých propagačních videospotů, které by-
chom rádi umístili na youtube.

Ostatně práce se sociálními sítěmi v záj-
mu efektivního marketingu byla předmětem i
vzdělávacích kurzů, které jsme uspořádali pro
pracovníky informačních center a dalších zá-
jemců z oblasti cestovního ruchu. Třicetihodi-
nový kurz položil myslím dobré základy pro
účinnou práci s těmito médii.

Dalším vzdělávacím kurzem, pomocí kte-
rého jsme se snažili v roce 2019 zvyšovat
odbornou úroveň lidí pracující v cestovním
ruchu, byl kurz německého jazyka. Kurz v ob-
jemu 70 hodin se uskutečnil na jaře 2019 a již
nyní víme, že v roce 2020 bude ve stejném ob-
jemu pokračovat.

V roce 2019 jsme zahájili ještě jednu aktivi-
tu, která určitě stojí za pozornost. Na jejím za-
čátku stálo poznání, že po celém našem území
se nachází řada drobného turistického mobiliá-
ře (lavičky, odpočívadla, kolostavy, turistické
značení, informační panely apod.), na kterém
se negativně podepsal zub času. Současně je
tento neuspokojivý stav často terčem kritiky
nejen turistů, ale i místních obyvatel. Rozhodli
jsme se proto převzít v této věci iniciativu a na-
bídnout některým obcím to, že poškozený mo-

biliář v jejich správním území opravíme a bu-
deme nadále udržovat. Pilotním místem, kde si
chceme tento systém ověřit, je obec Dolní Dvo-
řiště, s kterou jsme uzavřeli smlouvu na opravu
odpočívadla na hraničním přechodu v Cetvi-
nách a lávky, která se nachází na turistické tra-
se u poutního místa Svatý Kámen.

S turistickými cestami a zajímavostmi, kte-
ré lze na nich navštívit souvisí i další naše akti-
vita z roku 2019. Uvědomili jsme si totiž, že
nestačí jen propagovat turistické cíle a zvát tak
návštěvníky do regionu, ale je nutné i sledovat,
jestli tato propagace je efektivní a tedy jestli se
díky této propagaci návštěvnost opravdu zvy-
šuje. Proto jsme se rozhodli pořídit dva elek-
tronické sčítače, které umí počítat pěší turisty
a cykloturisty a umístit je do Terčina údolí a na
Římovskou pašijovou cestu. Instalaci jsme ale
provedli až na podzim, takže na výsledky v let-
ní sezóně si musíme počkat až do roku 2020.
Nicméně už získané výsledky za listopad 2019
leccos naznačují o potřebách kapacity parkova-
cích ploch před vstupem do Terčina údolí a
o možnostech efektivity parkovacího systému.

Je jasné, že všechny tyto zásadní aktivity
(a řadu dalších menších) by nešlo realizovat
bez finančních zdrojů. V této souvislosti musí-
me poděkovat především organizacím sdružu-
jící obce v našem území, tedy Sdružení Růže
a SMO Pomalší, za každoroční významnou fi-
nanční podporu. Rozpočet je pak naplňován
i díky spolupráci s Jihočeskou centrálou ces-
tovního ruchu a Jihočeským krajem a díky
grantům z Ministerstva pro místní rozvoj. Dů-
ležitým zdrojem pro rozpočet jsou pak i člen-
ské příspěvky členů destinační společnosti
a v neposlední řadě i výdělek z naší obchodní
činnosti. Potěšitelné je, že právě tento posled-
ně jmenovaný zdroj rok od roku stoupá, čímž
se postupně (pomalu, ale přece jen) snižuje
naše závislost na veřejných dotacích.

Mgr. Michal Jarolímek,
jednatel destinační společnosti,

info@novohradsko-doudlebsko.cz
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Nabídka městského rezervačního systému CBsystem
Přehled divadelních představení, koncertů a pořadů, které se konají

v nejbližší době a na které je možné si zakoupit vstupenky v KIC

Nové Hrady – přízemí radnice:

Divadelní představení pro děti:
¡ 12. 1. – O líných strašidlech – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 15. 1. – To, co žije pod tvojí postelí – Malé divadlo, ČB
¡ 19. 1. – Zlatovláska – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 25. 1. – Lajka vzhůru letí – Malé divadlo, ČB
¡ 25. 1. – O princezně Sněhurce – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 26. 1. – Čarodějnická nevěsta – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 29. 1. – Návod k přežití zombie apokalypsy – Malé divadlo, ČB
¡ 5. 2. – Čechomoří – Malé divadlo, ČB

Otáčivé hlediště Český Krumlov 2020
¡ 3.–20. 6. a 11.–22. 8. – Da Vinci / činoherní premiéra
¡ 24. 6.–5. 7. Pes baskervillský / detektivní komedie
¡ 8.–19. 7. – Divotvorný hrnec / americký muzikál
¡ 21.–25. 7. Šípková Růženka / baletní pohádka
¡ 29. 7.–2. 8. Turandot / orientální pohádka v italské opeře
¡ 6.–9. 8. Příhody lišky Bystroušky / opera
¡ 2.–25. 7. Ztracený svět / dobrodružná podívaná pro celou rodinu
¡ 28. 8.–13. 9. Muž Dvojhvězdy (mimořádný projekt ke 100. výročí JD)/

inscenace bratří Formanů

Divadelní představení:
¡ 11. 1. – Světáci – Bouda Jihočeského divadla, ČB
¡ 12. 1. – Poslední večeře – Bouda Jihočeského divadla, ČB
¡ 15. 1. – Na správné adrese – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 18. 1. – Nesmír – Studiová scéna Na Půdě, ČB

¡ 20. 1. – Manuál zralé ženy – KD Vltava, ČB
¡ 21. 1. – Tramvaj do stanice Touha – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 21. 1. – Téměř dokonalá láska – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 22. a 23. 1. – Rybí krev – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 22. 1. – Mátový nebo citron? /derniéra/ - Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 24. a 25. 1. – A do pyžam – Hluboká n. Vlt.
¡ 25. 1. – Pokoušení – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 25. 1. – Strašidlo Cantervillské – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 27. 1. – Úča musí pryč! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 29. 1. – Ďáblův sluha – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 29. 1. – 7 žen na krku – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 1., 3. a 29. 2. – Nabucco – DK Metropol, ČB
¡ 4. 2. – Šípková Růženka – DK Metropol, ČB
¡ 5. 2. – Balet extra #3 – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 6. 2. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 7. 2. – Zavolejte Jeevese – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 13. 2. – Bačkorové – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 13. 2. – Kalifornská mlha – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 14. 2. – Evita – DK Metropol, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady, hrané prohlídky:
¡ 5. 1. – Tříkrálový koncert – Borovany
¡ 15. 1. – JF: Český kontratenor – Jihočeská filharmonie, ČB
¡ 19. 1. – Od baroka po Gershwina – DK Metropol, ČB
¡ 28. 1. – JF: Příhody včelích medvídků – Jihočeská filharmonie, ČB
¡ 31. 1. – Jihočeský ples – Výstaviště T1, ČB
¡ 5. a 6. 2. – JF: Slovenská kytara – Jihočeská filharmonie, ČB

Bližší informace k výše uvedeným představením

najdete na www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady

Ocenění spolupráce
V pátek 6. prosince 2019 se v gmündském Palmenhausu uskutečnila slavnostní akce „30 let

otevření hranice“. Organizátorem akce byl Euregion Silva Nortica ve spolupráci s městem Čes-
ké Velenice a městem Gmünd. Během slavnostního večera bylo připomenuto 30 let pádu želez-
né opony, pamětníci vzpomínali na obnovení kontaktů a spolupráce mezi lidmi a obcemi
z příhraničního regionu a při této příležitosti byly také oceněny vybrané osobnosti, které
významně přispěly k přeshraniční spolupráci.

Město Nové Hrady bylo v rámci oceněných zastoupeno de facto hned třikrát, a to v podobě
paní Hermíny Mocové, Ing. Františka Štangla a Mgr. Vladimíra Hokra. Oceněni byli i další sou-
časní či bývalí starostové z našeho okolí a také další lidé, kteří přispěli a přispívají ke spolupráci
v příhraničním regionu, např. bývalý starosta Borovan S. Malík, starosta obce H. Stropnice
V. Kučera, bývalý starosta Weitry W. Himmer, starosta obce Unserfrau-Altweitra O. Kowar,
zástupci spolku Přechody Brigitte a Thomas Samhaberovi.

Po skončení oficiální části programu se nejen vzpomínalo na uplynulých 30 let, ale též pláno-
valy další možné společné akce a projekty. V. Hokr, starosta města

Společná fotografie
Otmar Kowar a Vladimír Hokr

Cesty v krajině našeho regionu
Možná se zdá v době internetu, telefonu a aut, že jsou prošlápnuté cesty s alejemi stromů

k lidem a místům v krajině a krajinou zbytečné. Cesty, které vedou od obce k obci, od obcí
k samotám, do školy, na hřbitov do sousední obce, do kostela, do restaurace nebo na procház-
ku, cesty mezi místy co nejkratší, pro pěšího nebo cyklistu hlavně tak, aby se vyhnul frekven-
tovaným silnicím.

Používáte takové cesty, nebo vám dokonce chybí?
Právě zahájené komplexní pozemkové úpravy v krajině Svéboh a Meziluží nabízejí možnost

takové společné cesty rozmyslet, společně je naplánovat a vytvořit je. Cesty určené všem lidem,
kteří v krajině chtějí někam bez obcházení, přelézání a podlézání plynule a snadno dojít, cesty
navazující přes pozemky sousedních obcí a dále, a to především s využitím stávající cestní sítě,
která je stále v majetku obcí, i když nyní není po celé délce průchodná. O jejich smyslu, vytvoře-
ní, plánování a popisu se můžeme společně pobavit dne 10. ledna 2020 v 18 h v kulturním zaříze-
ní - v místní restauraci ve Svébohách. Rádi se seznámíme s vaším názorem, návrhem a nápadem
ohledně „průchodnosti krajiny“.

Za uvedené spolky, Anna Lepšová a Michaela Vlčková
Drobné památky nejjižnějších Čech, ČSOP Nové Hrady,

Okrašlovací spolek pro Terčino údolí Nové Hrady a okolí
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Mistrovství České republiky v karate 2019
Bronz pro Nové Hrady

z republikového šampionátu
O víkendu 7.–8. prosince 2019 se špičky českého karate utkaly na Mistrovství

ČR v Praze. Metropole hostila 602 závodníků ze 75 klubů ze všech krajů naší
země. Z Jihočeského svazu karate se nominovali také dva naši závodníci z oddílu
TJ karate Nové Hrady: Martin Hermann a David Macho.

V sobotu soutěžili dorostenecké, juniorské a seniorské kategorie. Dopoledne
probíhaly soutěže v kata – souborná cvičení, povinné sestavy úderů, kopů, seků a
krytů v předepsaných postojích, kde je posuzováno nasazení, správné provedení
jednotlivých cviků a přesné načasování pohybu závodníka. Soutěžil jsem v kate-
gorii muži Master U50 nad 40 let v disciplíně kata. V prvním kole jsem nepřeko-
nal závodníka Lžíčaře z Karate Flair Praha 4:1. Tento závodník postoupil do
finále a proto jsem se dostal do tzv. repasáže, kde se spolu střeli všichni závodní-
ci, kteří prohráli s finalisty v boji o třetí místo. V souboji o bronzovou pozici se mi
podařilo překonat závodníka Vašíčka z TJ karate Praha 3:2 a získal jsem pro naše
barvy bronzovou medaili.

V odpoledních hodinách se soutěžilo ve sportovním zápase dvojic „kumite“
V této kontaktní disciplíně bojoval také trenér mládeže našeho oddílu Tomáš
Hermann, (v současné době je členem české státní reprezentace karate) v kate-
gorii kumite muži nad 84 kg. V této nejtěžší váhové kategorii probíhaly složité
souboje, ve kterých nebyla nouze o tvrdé střety. V prvním kole měl Tomáš vol-
ný los, ve druhém kole porazil před ukončením časového limitu soupeře Marcí-
na z TJ Karate České Budějovice 8:0, ve třetím kole Tomáš zvítězil nad
soupeřem Kotlíkem z SK Kamiwaza Karate 4:1 a postoupil do semifinále, ve
kterém zvítězil kontumačně nad závodníkem Boguským z Champions Team
Chodov, který nenastoupil na zápas. Ve strhujícím finále se Tomáš opět střetl
se závodníkem Kotlíkem, kterého opakovaně porazil a získal již po jedenácté
titul Mistra ČR. Semifinálové a finálové zápasy byly v přímém přenosu na
ČT sport a historicky poprvé v přijatelném čase mohli fanoušci karate sledovat
tento šampionát.

V neděli se utkaly kategorie mladších a starších žáků. David Macho soutěžil
v disciplíně kumite v kategorii mladší žáci 9–10 let do 42 kg. V prvním kole náš
borec porazil závodníka 4:0, ale ve druhém kole bohužel obdržel čtyři trestné
body, tudíž prohrál David na kontakty a skončil na pátém bodovaném místě.

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

Martin Hermann, předseda oddílu karate
Na Mistrovství ČR v karate v Praze obhájil po jedenácté titul
Mistra ČR Tomáš Hermann v disciplíně kumite muži +84 kg

Na Mistrovství ČR v karate v Praze získal Martin Hermann
bronz v disciplíně kata Master +40 let

Připravte se na změnu
televizního vysílání!
Přestavby TV antén pro bytové

domy /STA/ a rodinné domy
pro příjem nového digitálního

formátu DVBT2.

Dodání a instalace setboxů
a televizorů s normou DVBT2.
Libor Vondrášek,  602 314 046

Fotbalové léto a podzim
Jsem rád, že se konečně najdou velká pozi-

tiva o fotbalu na Hradech. Tak zaprvé. Druž-
stvo mužů ukončilo půlku sezóny na krásném
šestém místě ze 14 celků. Jako nováčci „okres-
ního přeboru“ si vedli statečně. Téměř každý
jim nevěřil, ale oni se zmátořili a dokázali
umlčet všechny hlasy, které jim po postupu do
OP dávaly malou naději na udržení. Na jaře
můžou, když to dobře půjde, třeba své posta-
vení ještě vylepšit. Nic není nemožného.

A aby se to nepletlo, tak u toho byl zase
Víťa Jelínek. Hradecký fotbalový „nezmar“!
Jestliže Josef Masopust má u stadionu Dukly
Praha sochu, tak tu by si zasloužil i Víťa Jelí-
nek u nás na hradeckém hřišti. Víťa je velký
„profík“ a za co vzal u hradeckého fotbalu, tak
to mělo vždy hlavu, patu a hluboký smysl!
Jedno vím, že nikdy nenechal na holičkách
hradecký fotbal a to i když mu nebylo třeba
dobře!

Druhým tahounem fotbalu na Hradech, kte-
rý je nesmírně pracovitý a fotbalu rozumějící,

je Martin Silmbrod, trenér starších žáků. Jeho
žáci obsadili 3. místo v OP České Budějovice.
Nebudu se nějak vykrucovat a řeknu to napl-
no… Jednou může právě Víťu Jelínka vystří-
dat! Doufám, že mu budou zdatně pomáhat
Ivan Dorotovič, Míra Tuscher, Michal Weger
a další lidé, kteří to myslí s fotbalem na Hra-
dech poctivě a s láskou!

Nastává nový rok. Přeji lidem na Hradech
hlavně zdraví a fotbalistům, ať jim to „kope“.
Přeji jim časté výborné výsledky zápasů v roce
2020. Proč milujeme fotbal?... Protože tam na
hřišti jsme všichni stejní.

Není to jen fotbalový boj!

Můžeme spíše říci, ač se to moc nezdá, ale
za určitých okolností je to krásná, fotbalová
„poezie“, která se šíří od východu na západ a
od jihu na sever, prostě na celou zeměkouli.
„Poezie“, která přijímá stále nové a nové pro-
tagonisty tohoto geniálního sportu, fotbalu!

Miroslav Hruška

¡ Koupím garáž v N. Hradech.
Tel.: 721 128 317

¡ Prodám dámské kolo, starší, zachovalé,
s vybavením. Tel.: 721 128 317

¡ Prodám káru za auto, 120 x 120 cm.
Volejte tel.: 724 347 937

¡ Koupím garáž v Nových Hradech.
Tel.: 720 404 661

¡ Hledáme paní na hlídání dvouletého
dítěte v Nových Hradech. Tel.: 737 902 431

řádková inzerce
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Čertovská fotka před odchodem na náměstí

A ještě několik fotek z Čertovsko-Mikulášského reje v barvách

Čekání na Novohradské čerty bylo vyplněno opět hrátkami pro nejmen-
ší děti....

Jednou z her bylo i podlézání pod lanem pod dohledem sympatických
čertic...

Mikluáš mluví o svém poslání a důvodu, proč
opět přišel...

Příchod čertovské chasy je vždycky velmi oče-
kávanou a obávanou událostí pro všechny hříš-
níky...

Ohňostroj na novohradském náměstí nad hla-
vami lidí, čertů i andělů...


