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Tři odstavce úvodem…
V době uzávěrky tohoto čísla jsem si uvědomila, že nebudu mít mimořádně žádné zprávy ani

fotografie z činnosti novohradských škol a že bude zpravodaj o hodně chudší. A to navzdory
tomu, že momentálně je všude „na stole“ tolik témat a událostí k úvahám, kritikám, analýzám
a k dalšímu přemítání. A tak mi nezbylo nic jiného, než se do takové jedné úvahy ponořit. Bohu-
žel jsem brzo zjistila, že má-li být moje úvodní květnové psaní a komentování současné situace
poctivé a objektivní a při tom se nechovat jako „zkratkovitý a občas vulgární facebookář“, zabralo
by moje psaní a zvažování informací několik stran a dnů.

Naštěstí jsem si vzpomněla, že na facebooku byl příspěvek „o beráncích“ od vedoucí vy-
chovatelky ŠD Bohunky Vochoskové, a tak jsem ji poprosila o zveřejnění do NZ. Souhlasila
a jsem moc ráda, že se k tomu připojila ještě paní učitelka druháků, Mgr. Maruška Rolínková,
a díky nim máme zpravodaj přeci jen „vyzdobený“ pěknými fotografiemi a hezkými články.

A tak jsem ráda, že články ze školy mne tentokrát zachránily od psaní mých, možná nedokona-
lých, koronavirových úvahách a článcích o problémech světa. Přeci jen ty vzdělávací instituce
mají holt něco do sebe. Mohou člověka zachránit třeba před hloupostí a nerozumem. No a ty moje
úvahy o světě odevzdám do NZ někdy příště. Třeba mi s tím někdo pomůže. Děkuji za všechny
květnové příspěvky a přeji v tom krásném jarním období zdravou mysl i tělo a děkuji všem, kteří
v tom pomáhají. K. Jarolímková

Tenhle pěkný slepičko-velikonoční
pozdrav je od Kubíka ze druhé třídy.
Více jich uvidíte uvnitř čísla. K. J.

A tenhle velikonoční pozdrav je
od Ondry.

Kterýpak druhák ze třídy Mgr. M. Rolínkové
se asi věnoval matematice?...                  K. J.

Tenhle beránek od Vojty Koláře
patří skutečně do současné doby.

A ještě pěkný obrázek od Zuzky Vi-
cánové – beránci jako malovaní.

Když ústa zahalí rouška, musí promluvit oči nebo ruce…                                                    K. J.

Není kamínek jako kamínek. Tyhle barevné mů-
žete prý najít někde v našem městě. Víc se do-
zvíte z článku ze ŠD.  K. J.



2 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ květen 2020

Od Elišky Hanušové

Od Kristýny Šímové

Od Lucie Matějkové Od Míry Kodery

Od Míši VicánovéOd Štěpána a Kristýny Šímových

Od Vojty Koláře – výherní beránek ze soutěže

Od Zuzky Vicánové

Velikonoční pohlazení
aneb jak školní družina nespala ani o velikonočním čase…
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Zápis ze 46. schůze městské rady

ze dne 23.03.2020

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení ze 45. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 45. jednání rady města.

� 2. Nájemné – J. Šerá
Rada města bere na vědomí žádost paní J. Šeré
(Apatyka Café) Nové Hrady o odpuštění ná-
jmu po dobu opatření vlády ČR k nouzovému
stavu a trvání omezení užívání předmětných
prostor pro podnikání a pověřuje Technické
služby města Nových Hradů přípravou do-
datku k nájemní smlouvě.
Rada města pověřuje paní Jitku Duspivovou
(TSM) zpracováním a předložením částek
nájemného, které jsou účtovány ve všech
nebytových prostorách ve vlastnictví města
Nové Hrady, kde je provozována podnika-
telská činnost, z důvodu dalšího projednání
a možnosti odpuštění nájemného ve stejném
časovém období pro všechny provozovny
v době vyhlášeného nouzového stavu.
(Rada města obdržela žádost od paní J. Šeré
(Apatyka Café) Nové Hrady o odpuštění ná-
jmu po dobu opatření vlády ČR, kdy na zákla-
dě tohoto opatření musí být tato provozovna
uzavřená.)

� 3. Komunální odpad – Národní
referenční centrum
Rada města bere na vědomí Stanovisko Ná-
rodního referenčního centra pro hygienu půdy
a odpadů k nakládání s komunálními odpady
v souvislosti s onemocněním COVID-19.
(Rada města obdržela Stanovisko Národní-
ho referenčního centra pro hygienu půdy a
odpadů k nakládání s komunálními odpady
za současné epidemiologické situace v sou-
vislosti s onemocněním COVID-19.)

� 4. Vodohospodářský majetek
– ČEVAK, a.s.
Rada města bere na vědomí výroční tech-
nickou zprávu společnosti ČEVAK a.s.
o provozování vodohospodářského majet-
ku města Nové Hrady za rok 2019.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.,
České Budějovice výroční technickou zprá-
vu o provozování vodohospodářského ma-
jetku města Nové Hrady za rok 2019.)

� 5. Rozpočtové opatření č. 3/2020
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 3/2020.
(Rada města obdržela od Ekonomického od-
boru MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 3/2020. Rozpočtové opatření řeší
přesuny mezi jednotlivými položkami roz-
počtu.)

� 6. Zadávací řízení "Nové Hrady –
obnova dávkování chemikálií na ÚV"
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci k veřejné zakázce: Nové Hrady- obnova
dávkování chemikálií na ÚV.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací do-
kumentace k veřejné zakázce: Nové Hrady-
obnova dávkování chemikálií na ÚV.)

� 7. Jmenování komise pro otevírání
obálek ZŘ "Nové Hrady – obnova
dávkování chemikálií na ÚV"
Rada města jmenuje komisi pro otevírání obá-
lek na akci: Nové Hrady – obnova dávkování
chemikálií na ÚV ve složení: Mgr. Vladimír
Hokr, Mgr. Lucie Kříhová a Marie Mrkvičko-
vá, náhradníci: Ing. Vladimír Schusser, Lenka
Roulová a Ing. Pavla Vaněčková.
(Rada obdržela návrh na jmenování komise
pro otevírání obálek k veřejné zakázce: Zvý-
šení bezpečnosti chodců v Nových Hradech.)

� 8. Jmenování hodnotící komise k akci
"Nové Hrady – obnova dávkování
chemikálií na ÚV
Rada města jmenuje hodnotící komisi na
akci: Nové Hrady - obnova dávkování che-
mikálií na ÚV ve složení: Ing. Pavel Ham-
berger, Josef Sýkora a Jaroslav Faktor a
náhradníci: Bc. Roman Schmidt, Miroslav
Šlenc a Vlasta Kučerová.
(Rada obdržela návrh na jmenování hodno-
tící komise k veřejné zakázce: Zvýšení bez-
pečnosti chodců v Nových Hradech.)

� 9. Zadávací řízení "Modernizace
odstavné plochy, k.ú. Byňov"
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci k veřejné zakázce: Modernizace odstavné
plochy, k.ú. Byňov.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací do-
kumentace k veřejné zakázce: Modernizace
odstavné plochy, k.ú. Byňov.)

� 10. Jmenování komise pro otevírání
obálek ZŘ "Modernizace odstavné
plochy, k.ú. Byňov"
Rada města jmenuje komisi pro otevírání
obálek na akci: Modernizace odstavné plo-
chy, k.ú. Byňov ve složení: Mgr. Vladimír
Hokr, Mgr. Lucie Kříhová a Marie Mrkvič-
ková, náhradníci: Ing. Vladimír Schusser,
Lenka Roulová a Ing. Pavla Vaněčková.
(Rada obdržela návrh na jmenování komise
pro otevírání obálek k veřejné zakázce: Mo-
dernizace odstavné plochy, k.ú. Byňov.)

� 11. Jmenování hodnotící komise k akci
"Modernizace odstavné plochy,
k.ú. Byňov"
Rada města jmenuje hodnotící komisi na
akci: Modernizace odstavné plochy, k.ú.
Byňov ve složení: Bc. Roman Schmidt, Ing.
Pavel Hamberger, Mgr. Lucie Kříhová a ná-
hradníci: Marie Mrkvičková, Ing. Pavla Va-
něčková a Vlasta Kučerová.
(Rada obdržela návrh na jmenování hodno-
tící komise k veřejné zakázce: Modernizace
odstavné plochy, k.ú. Byňov.)

� 12. Žádost – užití znaku města
Rada města nesouhlasí s užitím znaku města
Nových Hradů společností STAVOPRO,
s.r.o. na objektu Residence Terčino Údolí.

(Rada obdržela žádost společnosti STAVOPRO,
s.r.o., o zaslání grafického podkladu k er-
bům Buquoyů a města Nových Hradů, které
by byly umístěny na objektu parc.č. KN st.
58/3, k.ú. Údolí u Nových Hradů, ubytova-
tel Residence Terčino Údolí. Rada města
nesouhlasila s užitím znaku města a infor-
movala žadatele o způsobu užití erbu rodu
Buquoyů.)

� 13. Oznámení vyhlášení konkurzního
řízení a odvolání ředitele Základní školy
Nové Hrady
Rada města schvaluje vyhlášení konkursního
řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
Základní školy Nové Hrady s nástupním ter-
mínem od 1.8.2020.
Rada města schvaluje odvolání Mgr. Karla
Kříhy z pozice ředitele Základní školy
Nové Hrady k 31.07.2020.
Rada pověřuje Ing. Vladimíra Schussera
zajištěním přípravy konkurzního řízení a
jmenuje jej tajemníkem konkurzní komise.
(Rada projednala návrh usnesení o vyhláše-
ní konkursního řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ky Základní školy Nové Hra-
dy s tím, že bude vyhlášeno konkursní říze-
ní na toto místo. Dle platné legislativy též
k poslednímu dni funkčního období stávají-
cího ředitele (tj. k 31.07.2020) musí být stá-
vající ředitel odvolán. Rada proto odvolala
Mgr. K. Kříhu z pozice ředitele Základní
školy Nové Hrady k 31.07.2020.)

� 14. Oznámení o bezplatné distribuci
ochranných pomůcek občanům města
a o zřízení speciální položky v rozpočtu
města Nové Hrady k financování
ochranných pomůcek v souvislosti
s COVID-19
Rada města schvaluje bezplatnou distribu-
ci ochranných pomůcek občanům města.
Rada města schvaluje zřízení speciální po-
ložky v rozpočtu města Nové Hrady k fi-
nancování zajištění ochranných pomůcek a
dalších aktivit v souvislosti s COVID-19
dle návrhu. Rada pověřuje starostu města
dalším jednáním ve věci zajištění ochran-
ných pomůcek, dezinfekce a další pomoci
občanům města v době nouzového stavu.
(Rada projednala návrh usnesení o bezplat-
né distribuci ochranných pomůcek občanům
města a o zřízení speciální položky v rozpoč-
tu města Nové Hrady k financování ochran-
ných pomůcek v souvislosti s COVID-19.
Rada pověřila starostu města dalším jedná-
ním ve věci zajištění ochranných pomůcek,
dezinfekce a další pomoci občanům města
v době nouzového stavu.)

� 15. Zápisy Osadního výboru Nakolice,
Vyšné, Obora
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
Osadního výboru Nakolice, Vyšné, Obora a
pověřuje s radního M. Vrchotu stanovením
termínů místních šetření.
Rada města pověřuje tajemníka MěÚ Nové
Hrady zajištěním geometrického plánu pro
prodej pozemků dle žádosti manželů Brous-
kových a dle vyjádření osadního výboru.
Rada města pověřuje starostu města zajiště-
ním cenové nabídky na opravu komunikace
v Nakolicích.

pokračování na str. 4

INFORMACE Z RADNICE
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Rada města pověřuje místostarostu Mgr. M.
Jarolímka prověřením možnosti podání žá-
dosti o dotaci ve věci k pořízení domovních
čistíren odpadních vod pro objekty v majet-
ku města N. Hrady a pro občany osad.
Rada města pověřuje radního M. Vrchotu
dalším jednáním ve věci požadavků osadní-
ho výboru.
Rada města obdržela Zápis z jednání Osad-
ního výboru Nakolice, Vyšné, Obora ze dne
24.2.2020 s vyjádřením k žádostem. V pří-
padě žádosti manželů Brouskových (prodej
pozemku KN 8 a části KN 34) bylo vydáno
doporučující stanovisko s tím, že u přiléha-
jící místní komunikace zůstane zachována
šířka minimálně 3,5 m. Osadní výbor dále
projednal řešení opravy komunikace u toč-
ny, navrhl řešení prořezání křovin podél po-
toka v Nakolicích, opravu fasády a výměnu
vstupních dveří u sálu a poukázal na špatný
stav komunikace ve Vyšném (od mostku
k zastávce ČD – majetek Jihočeského kraje).
Ve věci žádostí manž. Žiakových, p. Z. Gre-
gora a O. Přibyla bude svoláno místní šeření
za účasti žadatelů a případně též majitelů
okolních pozemků. Pan D. Kudlač informo-
val o dotačním titulu k pořízení domovních
čistíren odpadních vod a požádal o prověře-
ní možnosti podání společné žádosti měs-
tem Nové Hrady.

Zápis z 47. schůze městské rady

ze dne 01.04.2020

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení ze 46. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 46. jednání rady města.

� 2. Darovací smlouva – ČEVAK, a.s.
Rada města schvaluje návrh Darovací smlou-
vy s poskytnutím daru ve výši 25.000 Kč a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.
Rada města děkuje společnosti Čevak a.s.
za poskytnutí daru pro zajištění potřeb ob-
čanů v souvislosti s nemocí COVID-19.
(Rada obdržela od společnosti Čevak a.s. ná-
vrh Darovací smlouvy s poskytnutím daru ve
výši 25.000 Kč, kdy dar bude použit na ná-
kup dezinfekčních a ochranných prostředků
pro potřeby občanů města Nové Hrady na
boj s nemocí COVID-19.)

� 3. Veřejné osvětlení u autobusového
nádraží
Rada města schvaluje realizaci veřejného
osvětlení na chodníku v dolní části autobu-
sového nádraží ve výši 93.108 Kč a pověřu-
je starostu města zajištěním akce.

(Rada města obdržela návrh na realizaci ve-
řejného osvětlení na chodníku v dolní části
autobusového nádraží. Náklady jsou pláno-
vány ve výši 93.108 Kč. Po instalaci této
části veřejného osvětlení a dokončení vý-
stavby nového chodníku od autobusového
nádraží ke kapličce by tak byla celá lokalita
z pohledu veřejného osvětlení pokryta.)

� 4. Zprávy – projekty protidrogové
politiky v roce 2019
Rada města bere na vědomí závěrečné zprá-
vy o realizaci projektu protidrogové politi-
ky v roce 2019.
Rada obdržela od společnosti PREVENT
99 z.ú., Strakonice závěrečné zprávy o reali-
zaci projektu protidrogové politiky v roce
2019 - Závěrečná zpráva k projektu "Jihoče-
ský streetwork, Závěrečná zpráva k projek-
tu "Drogová poradna PREVENT".

� 5. Pachtovní smlouvy (po zveřejnění)
Rada města schvaluje uzavření pachtovních
smluv dle výběrového řízení k některým po-
zemkům v majetku města v katastrálních
územích Nové Hrady, Údolí, Štiptoň a Na-
kolice dle návrhu a pověřuje starostu města
podpisem příslušných pachtovních smluv
na období s dobou pronájmu do 30.9.2024.
(Rada města po provedeném výběrovém
řízení projednala návrh na uzavření pach-
tovních smluv k některým pozemkům
v majetku města v katastrálních územích
Nové Hrady, Údolí, Štiptoň a Nakolice.
Rada města souhlasila s uzavřením smluv
dle výběrového řízení dle návrhu a pověři-
la starostu města podpisem příslušných
pachtovních smluv na období s dobou pro-
nájmu do 30.9.2024.)

Zápis ze 48. schůze městské rady

ze dne 06.04.2020

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení ze 47. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 47. jednání rady města.

� 2. Rozbor hospodaření 2019 – Mateřská
škola N. Hrady
Rada města schvaluje zlepšený hospodář-
ský výsledek Mateřské školy Nové Hrady
za rok 2019 ve výši 364,16 Kč a schvaluje
jeho převod do rezervního fondu.
(Rada obdržela od Mateřské školy Nové
Hrady rozbor hospodaření za rok 2019 a
návrh na rozdělení výsledku hospodaření.
Hospodaření skončilo ziskem ve výši
364,16 Kč, který navrhují převést do re-
zervního fondu.)

� 3. Rozbor hospodaření 2019
– Základní škola N. Hrady
Rada města schvaluje zlepšený hospodář-
ský výsledek Základní školy Nové Hrady za

rok 2019 ve výši 2.658,01 Kč a schvaluje
jeho převod do rezervního fondu.
(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady rozbor hospodaření za rok 2019 a ná-
vrh na rozdělení výsledku hospodaření.
Hospodaření skončilo ziskem ve výši
2.658,01 Kč, který navrhují převést do re-
zervního fondu.)

� 4. Rozbor hospodaření 2019 –
Technické služby města N. Hradů
Rada města schvaluje hospodářský výsledek
Technických služeb města Nových Hradů za
rok 2019 ve výši zisku 474.639,83 Kč a sou-
hlasí s převedením zisku na prostředky hos-
podaření předchozích účetních období.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů rozbor hospodaření za
rok 2019. Hospodaření skončilo ziskem ve
výši 474.639,83 Kč, který navrhují převést
na účet 432.10 – výsledek hospodaření před-
chozích účetních období. Na tomto účtu je
71.180,25 Kč a po přičtení tohoto zisku
bude v plusu 545.820,08 Kč.)

� 5. Rozbor hospodaření 2019 – Služby
Nové Hrady s.r.o.
Rada města schvaluje hospodářský výsle-
dek Služeb Nové Hrady s.r.o. za rok 2019 se
ztrátou 29.396,36 Kč.
(Rada obdržela od Služeb Nové Hrady s.r.o.
rozbor hospodaření za rok 2019 s tím, že
hospodaření skončilo ziskem se ztrátou ve
výši 29.396,36 Kč.)

� 6. Účetní závěrka 2019
– Mateřská škola N. Hrady
Rada města rozhodla, že schvalovaná Účetní
závěrka Mateřské školy Nové Hrady za rok
2019 poskytuje v rozsahu skutečností posu-
zovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013
Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účet-
nictví a finanční situace Mateřské školy
Nové Hrady a účetní závěrku schvaluje.
(Rada obdržela od Mateřské školy Nové
Hrady podklady dle vyhlášky pro schválení
účetní závěrky za rok 2019.)

� 7. Účetní závěrka 2019 – Základní škola
N. Hrady
Rada města rozhodla, že schvalovaná Účetní
závěrka Základní školy Nové Hrady za rok
2019 poskytuje v rozsahu skutečností posu-
zovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013
Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnic-
tví a finanční situace Základní školy Nové
Hrady a účetní závěrku schvaluje.
(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady podklady dle vyhlášky pro schválení
účetní závěrky za rok 2019.)

� 8. Účetní závěrka 2019 – Technické
služby města N. Hradů
Rada města rozhodla, že schvalovaná Účetní
závěrka Technických služeb města Nových
Hradů za rok 2019 poskytuje v rozsahu sku-
tečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky
č. 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace
Technických služeb města Nových Hradů a
účetní závěrku schvaluje.
(Rada obdržela od Technických služeb měs-
ta Nových Hradů podklady dle vyhlášky pro
schválení účetní závěrky za rok 2019.)
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� 9. Pronájem pozemků (Zahrádka č. 5 -
po zveřejnění)
Rada města schvaluje pronájem pozemků
parc. č. 829/8, č. 829/9, č. 829/37 a č.
829/38 v k.ú. Nové Hrady, zahrádka č. 5
o výměře 137 m2 manželům Lence a Davidu
Kovářovým, Nové Hrady na dobu určitou -
10 let za částku 3Kč/m2/rok a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu pozemků
parc. č. 829/8, č. 829/9, č. 829/37 a č.
829/38 v k.ú. Nové Hrady, zahrádka č. 5
o výměře 137 m2 rada projednala žádost
manželů Lenky a Davida Kovářových a
paní Radky Pištěkové, Nové Hrady o proná-
jem těchto nemovitostí.)

� 10. Koupě pozemku – Roškovi
Rada města bere na vědomí žádost manželů
Roškových, Štiptoň, o koupi pozemku parc.
č. 709/4 v k.ú. Štiptoň o výměře 224 m2 a
postupuje žádost Osadnímu výboru Byňov,
Jakule a Štiptoň k místnímu šetření.
(Rada obdržela od manželů Roškových,
Štiptoň, žádost o koupi pozemku parc. č.
709/4 v k.ú. Štiptoň o výměře 224m2. Žada-
tel je vlastníkem sousedního pozemku.)

� 11. Odpuštění nájemného – Morongová,
Kalátová
Rada města schvaluje prominutí nájemného
z nebytových prostor v objektu č.p. 57 paní
M. Morongové, Nové Hrady, a paní B. Kalá-
tové, Nové Hrady po dobu opatření vlády ČR
k nouzovému stavu a trvání omezení užívání
předmětných prostor pro podnikání a pově-
řuje Technické služby města Nových Hradů
přípravou dodatku k nájemní smlouvě.
(Rada obdržela žádost od paní M. Moron-
gové, Nové Hrady, a paní B. Kalátové,
Nové Hrady, k prominutí nájemného z ne-
bytových prostor – nebytové prostory v ob-
jektu č.p. 57.)

� 12. Odpuštění nájemného – Valíčková
Rada města schvaluje prominutí nájemného
z nebytových prostor v objektu č.p. 26 paní
P. Valíčkové po dobu opatření vlády ČR k
nouzovému stavu a trvání omezení užívání
předmětných prostor pro podnikání a pově-
řuje Technické služby města Nových Hradů
přípravou dodatku k nájemní smlouvě.
(Rada obdržela žádost od paní P. Valíčko-
vé, Údolí k prominutí nájemného nebyto-
vých prostor – nebytové prostory v objektu
č.p. 26.)

� 13. Výpověď z nájmu – TJ Nové Hrady
Rada města bere na vědomí výpověď nájmu
nebytových prostor (zařízení technické vy-
bavenosti – tělocvična) od TJ Nové Hrady
s výpovědní lhůtou 1 rok, kdy výpovědní
lhůta začíná běžet dnem 01.04.2020. Rada
města pověřuje starostu, místostarostu Mgr.
M. Jarolímka a radní Ing. Ševčíkovou dal-
ším jednáním.
(Rada obdržela výpověď nájmu nebytových
prostor (zařízení technické vybavenosti - tě-
locvična) od TJ Nové Hrady s výpovědní
lhůtou 1 rok. Výpovědní lhůta začíná běžet
dnem 01.04.2020.)

� 14.  Vypořádání pozemků s Jihočeským
krajem
Rada města bere na vědomí žádost od Jiho-
českého kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství o vydání vyjádření k vzájem-
nému vypořádání a darování pozemků v ka-
tastru města Nové Hrady a pověřuje starostu
dalším jednáním.
(Rada obdržela žádost od Jihočeského kra-
je, Odboru dopravy a silničního hospodář-
ství o vydání vyjádření k vzájemnému
vypořádání a darování pozemků v katastru
města Nové Hrady.)

� 15. Zápis – Osadní výbor Nakolice,
Obora, Vyšné
Rada města souhlasí s prodejem části poze-
mku parc. č. KN 2551, k.ú. Vyšné tak, aby
zůstal zachovaný přístup na sousední poze-
mky ve vlastnictví města Nové Hrady (viz.
grafický návrh Osadního výboru Nakolice,
Obora, Vyšné) a pověřuje starostu zadáním
zpracování geometrického plánu dle návrhu
Osadního výboru Nakolice, Obora, Vyšné.
(Rada obdržela od Osadního výboru Na-
kolice, Obora, Vyšné zprávu z místního
šetření k žádosti pana Loose o odkoupení
pozemku parc. č. KN 2551, k.ú. Vyšné.)

� 16. Zápis – Osadní výbor Údolí
Rada města bera na vědomí výsledek z míst-
ního šetření k žádosti společnosti E.ON
Distribuce a.s. o odprodej části pozemku
parc. č. KN 657/4 a parc.č. KN 1476/1 v k.ú.
Údolí u NH. Rada města souhlasí s odprode-
jem části pozemku parc.č. KN 1476/1, k.ú.
Údolí u Nových Hradů a pověřuje tajemníka
MěÚ Nové Hrady Ing. V. Schussera zveřej-
něním záměru prodeje k předmětnému po-
zemku.
(Rada obdržela od Osadního výboru Údolí
zprávu z místního šetření k žádosti společ-
nosti E.ON Distribuce a.s. o odprodej části
pozemku parc. č. KN 657/4 a parc.č. KN
1476/1 v k.ú. Údolí u NH. Společnost E.ON
Distribuce navrhla dvě varianty umístění
nové trafostanice. Osadní výbor obě lokali-
ty posoudil a souhlasil s odprodejem části
pozemku parc.č. KN 1476/1, k.ú. Údolí
u Nových Hradů k tomuto účelu.)

� 17. Nabídka pozemků k prodeji
– Ing. Oprawill
Rada města bere na vědomí nabídku pana
Ing. Oprawilla prostřednictvím Jochmann
reality s.r.o. k odkoupení pozemků v k.ú.
Nové Hrady s tím, že v současné době ne-
podá žádnou cenovou nabídku a projedná-
ní návrhu postoupí nejprve k projednání
Finančnímu výboru Zastupitelstva města
Nové Hrady.
(Rada obdržela od pana Ing. Oprawilla
prostřednictvím Jochmann reality s.r.o., se-
znam pozemků v k.ú. Nové Hrady s žádostí
o vydání stanoviska a nabídkových cen za
jednotlivé bloky pozemků ze strany města
Nové Hrady k jejich odkoupení. Jedná se
o pozemky, které vlastnil pan J. Minich.)

� 18. Zápis – Komise pro kulturu,
cestovní ruch a podnikání
Rada města bere na vědomí zápis z 5. schů-
ze komise pro kulturu, cestovní ruch a pod-
nikání ze dne 05.03.2020
(Rada obdržela zápis z 5. schůze komise pro
kulturu, cestovní ruch a podnikání ze dne

05.03.2020. Komise projednala plán čin-
nosti odboru KIC Nové Hrady na rok 2020,
zapojení členů komise do jednotlivých plá-
novaných akcí a seznámila se s projekty
česko-rakouské spolupráce, na které získa-
lo město Nové Hrady dotační podporu.
V rámci diskuse byla řešena otázka proná-
jmu hotelu Máj, aktivity muzea a p. M.
Petráškem byl předložen návrh projektu
Bezpečně kolem na Hrady, pohodlně pěš-
mo okolo.)

� 19. Smlouva – dobrovolnická služba
Rada města schvaluje smlouvu s Diecézní
charitou České Budějovice a přijímací or-
ganizací v oblasti dobrovolnické služby a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od organizace Diecézní cha-
rita České Budějovice návrh smlouvy v ob-
lasti dobrovolnické služby.)

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

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

� 22. Zápis z jednání – Finanční komise –
výběrové řízení na akci
MODERNIZACE KUCHYNĚ HOTELU
MÁJ V NOVÝCH HRADECH Č. PARC.
470, K.Ú. NOVÉ HRADY
Rada města bere na vědomí zápis z jedná-
ní Finanční komise Rady města Nových
Hradů konané v období od 01.04.2020 do
03.04.2020. Rada města schvaluje doda-
vatele společnost STAVEBNA Václav
Nejedlý s.r.o., Český Krumlov na akci:
MODERNIZACE KUCHYNĚ HOTELU
MÁJ V NOVÝCH HRADECH Č. PARC.
470, K.Ú. NOVÉ HRADY a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční komi-
se ve věci posouzení a hodnocení zadávacího
řízení na akci MODERNIZACE KUCHYNĚ
HOTELU MÁJ V NOVÝCH HRADECH Č.
PARC. 470, K.Ú. NOVÉ HRADY. Finanční
komise se konala, vzhledem k nouzovému
stavu s COVID-19, v období od 01.04.2020
do 03.04.2020, kdy se jednotliví členové měli
možnost vyjádřit a sdělit svá stanoviska pros-
třednictvím emailu/pošty s doporučením pro
radu. V rámci zadávací řízení byly posuzovány
dvě nabídky s tím, že nejvýhodnější nabídku
podala ve výši 1 927 935,32 Kč bez DPH spo-
lečnost STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.,
Český Krumlov.)

� 23. Žádost – spolek Drobné sakrální
památky nejjižnějších Čech
Rada města souhlasí s provedením rekon-
strukcí síňové kapličky v zaniklé obci Mý-
tiny na pozemku parc.č. KN 1557, k.ú.
Mýtiny.
(Rada obdržela od spolku Drobné sakrální
památky nejjižnějších Čech žádost o sou-
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hlas s provedením rekonstrukce síňové kap-
ličky v zaniklé obci Mýtiny na pozemku
parc.č. KN 1557, k.ú. Mýtiny. Stavbou bude
na původních základech zachovalé zdi zdvi-
ženo nové zdivo do výše 2,5m dle přilože-
ného nákresu.)

� 24. Žádost o příspěvek – manželé
Vanišovi
Rada města bere na vědomí žádost o pos-
kytnutí dotace manželů Vanišových, bytem
Nové Hrady na rekonstrukci fasády domu
čp. 40 v ulici 5. května a pověřuje finanční
komisi vyhodnocením podané žádosti.
(Rada obdržela od manželů Vanišových,
bytem Nové Hrady, žádost o poskytnutí do-
tace na rok 2020, na rekonstrukci fasády
domu čp. 40 v ulici 5. května.)

� 25. Žádost o investiční dotaci
– SDH Údolí
Rada města souhlasí s podáním investiční
dotace k Generálnímu ředitelství HZS ČR,
Výzva V2 na pořízení nového dopravního
automobilu + hasícího přívěsu pro JSDHO
Údolí u N.H. na rok 2021 o celkové výši
projektu 1.300.000 Kč a pověřuje starostu
města ve spolupráci s MěÚ Nové Hrady,
Majetkovým a investičním odborem dopra-
cováním žádosti a jejím podáním.
(Rada obdržela od SDH Údolí žádost o pro-
jednání a podání investiční dotace v rámci
dotačního titulu Výzva V2 (vyhlášena Ge-
nerálním ředitelstvím HZS ČR) na pořízení

nového dopravního automobilu + hasícího
přívěsu pro JSDHO Údolí u N.H. na rok 2021
o celkové výši projektu 1.300.000 Kč.)

� 26. Informace o poskytování veřejné
podpory – JČK
Rada města bere na vědomí žádost o poskyt-
nutí součinnosti ve věci sdělení informací
o poskytování veřejné podpory. Rada města
sděluje, že město Nové Hrady neposkytuje
žádnou veřejnou podporu.
(Rada obdržela od Krajského úřadu Jčk,
odboru legislativy a vnitřních věcí žádost
o součinnost ve věci sdělení informací
o poskytování veřejné podpory.)

� 27. Děkovný list (oprava kaple Panny
Marie v Údolí)
Rada města bere na vědomí Děkovný list
od Ing. Tomáše Jirsy a RNDr. Michala
Valenčíka jako poděkování za opravu
drobné sakrální památky kaple Panny Ma-
rie v Údolí.
(Rada obdržela Děkovný list od Ing. Tomá-
še Jirsy a RNDr. Michala Valenčíka jako
poděkování za opravu drobné sakrální pa-
mátky kaple Panny Marie v Údolí.)

� 28. Žádost – Stavebniny ATIKA
Rada města bere na vědomí žádost Jana Fli-
egera o svolání jednání ve věci vyřešení
problému s otáčením kamionů u rodinného
domu č.p. 39, Údolí a pověřuje starostu pro-
vedením místního šetření.
(Rada obdržela žádost od Jana Fliegera
o svolání jednání ve věci vyřešení problému
s otáčením kamionů u rodinného domu č.p.
39, Údolí.)

� 29. Zadávací dokumentace k akci
"Nové Hrady – Hrobka Buquoy"
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci k veřejné zakázce: Nové Hrady - Hrobka
Buquoy, parc.č. st. 238, k.ú. Nové Hrady;
oprava vstupního schodiště.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací do-
kumentace k veřejné zakázce: Nové Hrady -
Hrobka Buquoy, parc.č. st. 238, k.ú. Nové
Hrady; oprava vstupního schodiště.)

� 30. Jmenování hodnotící komise ZŘ
"Nové Hrady – Hrobka Buquoy"
Rada města jmenuje hodnotící komisi na
akci: Nové Hrady - Hrobka Buquoy, parc.č.
st. 238, k.ú. Nové Hrady; Oprava vstupního
schodiště. ve složení: Bc. Roman Schmidt,
Miroslav Šlenc a Vlasta Kučerová a náhrad-
níci: Josef Sýkora, Jaroslav Faktor a Ing.
Pavla Vaněčková
(Rada obdržela návrh na jmenování hodno-
tící komise k veřejné zakázce: Nové Hrady -
Hrobka Buquoy, parc.č. st. 238, k.ú. Nové
Hrady; Oprava vstupního schodiště.)

� 31. Jmenování komise pro otevírání
obálek k akci "Nové Hrady – Hrobka
Buquoy"
Rada města jmenuje komisi pro otevírání
obálek na akci: Nové Hrady - Hrobka Buqu-
oy, parc.č. st. 238, k.ú. Nové Hrady; Oprava
vstupního schodiště ve složení: Mgr. Vladi-
mír Hokr, Mgr. Lucie Kříhová a Marie Mrk-
vičková, náhradníci: Ing. Vladimír Schusser,
Lenka Roulová a Vlasta Kučerová.
(Rada obdržela návrh na jmenování komise
pro otevírání obálek k veřejné zakázce:
Nové Hrady – Hrobka Buquoy, parc.č. st.
238, k.ú. Nové Hrady; Oprava vstupního
schodiště.)

� 32. Přerušení/omezení dodávky
elektřiny – E.ON Distribuce a.s.
Rada obdržela od E.ON Distribuce a.s. in-
formaci o dočasném přerušení/omezení
dodávky elektřiny pro odběrné místo Za-
hradní čtvrť. Odstávka bude probíhat dne
05.05.2020 od 8.00 do 15.30 hodin
Příloha: Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie, email ze dne 13.03.2020
(1 str.)
Hlasování: 5 pro návrh
Usnesení: Rada města bere na vědomí in-
formaci o dočasném přerušení/omezení
dodávky elektřiny pro odběrné místo Za-
hradní čtvrť. Odstávka bude probíhat dne
05.05.2020 od 8.00 do 15.30 hodin.

� 33. Žádost – Rezidence Nové Hrady, a.s.
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti Rezidence Nové Hrady, a.s. o poseč-
kání splatnosti faktur za vystavené služby
(platba nájemného za parkoviště u hotelu
Máj) a souhlasí s prodloužením splatnosti
vystavených faktur do konce roku 2020.
(Rada obdržela od Rezidence Nové Hrady,
a.s. žádost o posečkání splatnosti faktur za
vystavené služby (platba za svoz odpadů a
nájemného za parkoviště u hotelu Máj), a to
s ohledem na nutnost uzavření hotelu v sou-
vislosti s nařízením vlády ČR o nouzovém
stavu. Rada souhlasila s prodloužením
splatnosti vystavených faktur do konce
roku 2020.)
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Měsíc s koronou
Přijde mi to jako hodně krátký čas od mo-

mentu, kdy jsme začali řešit problémy s koro-
navirem. Zároveň jsme si možná zvykli na to,
že zprávy o vývoji pandemie nahrazují tradič-
ní zprávy a už nám ani nepřijde nenormální, co
vše tato situace přinesla.

Prvních 14 dnů bylo v duchu hesla postarej
se sám. Státní složky řešily primárně nemoc-
nice, domovy pro seniory a další priority. Prv-
ní náznaky zaslání roušek či dezinfekce se
objevily až po téměř čtyřech týdnech. Na ma-
lých městech a obcích to tak bylo na nás spo-
lečně a na tom, zda různou formou dokážeme
pomůcky zajistit.

Jsem velmi rád, že se na začátku nouzo-
vých opatření zvedla obrovská vlna pomoci.
Díky dobrovolníkům jsme zvládli společně
zazásobit většinu obyvatel rouškami a dezin-
fekčními prostředky. V následném čase jsme
pak díky místním hasičům nabízeli vše for-
mou vyzvednutí v hasičské zbrojnici či přímo
v domě s pečovatelskou službou nebo míst-
ním lékařům (budeme takto pokračovat i
v květnu). Hasiči též zajišťují službu donášky
potravin a pomáhají s dalšími úkoly.

Jsem rád, že i nyní pořád dobrovolníci šijí
roušky a nabízí je přímo těm, kteří je potřebují,
nebo předávají nám k další distribuci. Vím i
o těch, kteří šijí pro nemocnici, domovy dů-
chodců či jiné potřebné. Všem Vám patří vel-
ké poděkování!

S postupným uvolňováním též dochází
k návratu do jakéhosi normálnějšího stavu.
Jednou z věcí, kterou proto již nyní s před-
stihem řešíme, je znovuotevření školky a
školy. Dosud však k této problematice ne-
přišlo žádné upřesnění, přijde prý 30. dubna.
Společně se pak budeme snažit připravit vše
tak, aby po znovuzahájení provozu bylo vše
nachystáno a školy mohly řešit především
otázku standardní výuky.

Průběžná čísla ukazují, že zatím nejen
v N. Hradech, ale i v blízkém okolí koro-
navirus neřádí jako ve větších městech.
Rozvolňování pravidel a postupné oteví-
rání obchodů, služeb či restaurací však při-
nese zvýšený kontakt lidí a může tedy dojít
k tomu, že se nemoc přiblíží i nám. Chtěl
bych proto všechny občany požádat o to,
aby byli i nadále ohleduplní a dodržováním
hygienických norem chránili sami sebe i
ostatní před možným šířením viru.

Závěrem bych chtěl ještě jednou po-
děkovat všem, kteří v této nelehké době
jakoukoliv formou pomáhají druhým. Vě-
řím, že po návratu do normálního stavu bu-
deme moci takto našim dobrovolníkům
poděkovat i osobně při nějakém pěkném
koncertu či jiné příjemné příležitosti.

Přeji hodně zdraví a také pevných nervů
při zvládání nouzového stavu.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
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Vážení spoluobčané, na základě doporučení Ministerstva vnitra k realizaci mimořád-
ného opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s výskytem koronaviru bych Vás
rád požádal o dodržování základních pravidel/pokynů pro komunikaci a případnou náv-
štěvu MěÚ Nové Hrady. Základní seznam pokynů naleznete níže.

Všem děkuji za pochopení a spolupráci a přeji hodně zdraví a pevných nervů v následujících
měsících.

Ing. V. Schusser, tajemník MěÚ N. Hrady

OŽP MěÚ Nové Hrady oznamuje:

Svoz biologicky rozložitelného
komunálního odpadu

byl zahájen v pátek 24.4.2020.
Další svoz bude následovat

jednou za 14 dní v každý lichý týden
v pátek, až do 20.11.2020.

Obnovení provozu sběrného dvora
zahájeno od 22.4.2020

– středa, neděle, 14.00–17.00 hodin.
Osoby mohou vstupovat pouze

s ochrannou rouškou (ochrannými
prostředky dýchacích cest) a vstup

pouze jednotlivě.
Děkujeme za dodržování

pokynů obsluhy.

Informace pro občany

Praktický lékař pro děti a dorost
Jak jsme již v NZ informovali, byl k 31.3.2020 uzavřen provoz ordinace paní MUDr. J. Bie-

dermannové. Protože se do doby ukončení provozu ordinace nenašel navazující subjekt, který
by tuto lékařskou praxi převzal, předala paní MUDr. J. Biedermannová karty pacientů dle platné
legislativy na Krajský úřad v Č. Budějovicích. Zdravotní karta je následně vždy krajským úřa-
dem zaslána lékaři, ke kterému se pacient nově zaregistruje. Zákonní zástupci (rodiče) tak
nemusí samostatně žádat o zdravotní kartu, vyžádá si jí sám/sama lékař/ka.

S ohledem na ukončení ordinace paní MUDr. J. Biedermannové bylo krajským úřadem vy-
hlášeno výběrové řízení (VŘ), na jehož základě by mělo dojít k obsazení pozice praktického lé-
kaře pro děti a dorost v rámci ORP T. Sviny (v N. Hradech, H. Stropnici a T. Svinech). Výsledek
tohoto výběrového řízení by se dal ve standardním režimu VŘ očekávat v květnu, s ohledem na
vyhlášený nouzový stav je však možné, že se výsledek dozvíme i trochu později.

Dle dosud známých informací je minimálně ze strany dvou lékařek zájem o provozování lé-
kařské praxe v našem regionu. Věříme tedy, že po provedeném VŘ bude opět lékařská ordinace
pro děti a dorost otevřena i v N. Hradech. Mgr. Vladimír Hokr, starosta

Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny oznamuje:

Vážení občané, z důvodu modernizace silnice II/156 v úseku Nová Ves u Č. Budějovic–Ne-
dabyle je povolena Magistrátem města České Budějovice úplná uzavírka silnice II/156

od obce Strážkovice do obce Nedabyle v termínu od 20.04.2020 do 07.10.2020.
Jan Hohenberger v. r., vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÉ HRADY

PŘEHLED TELEFONNÍCH
KONTAKTŮ
Na základě nastavených opatření
v souvistosti s COVID-19 preferujeme
možnosti elektronické komunikace
(email, telefon, datová schránka).

Cílem všech opatření je obnovení činnosti
orgánů veřejné moci a správních orgánů
od 20. dubna 2020 v plném rozsahu a zároveň
nastavení takových pravidel, aby se v co
největší možné míře zamezilo komunitnímu
přenosu onemocnění COVID-19.

STAROSTA

Mgr. Vladimír Hokr 386 101 011, 777 137 613

PODATELNA, SEKRETARIÁT

Bc. Ilona Volfová 386 10 10 10

TAJEMNÍK

Ing. Vladimír Schusser 386 101 012, 603 882 342

EKONOMICKÝ ODBOR

Vlasta Kučerová 386 101 050, 602 669 299

Ing. Pavla Vaněčková 386 101 019, 731 129 743

STAVEBNÍ ÚŘAD

Luděk Prášil 386 101 055, 606 644 521

Bc. Veronika Michalová 386 101 017

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zdeněk Vaněk 386 101 016, 725 718 669

ODBOR INVESTIČNÍ A MAJETKOVÝ

Mrkvičková Marie 386 101 053, 734 766 725

Mgr. Lucie Kříhová 386 101 052, 603 196 829

ODBOR INVESTIČNÍ, MAJETKOVÝ A SOCIÁLNÍ

Lenka Roulová 386 101 056, 603 882 205

MATRIKA

Jaroslava Oppolzerová 386 101 014, 725 031 300

KIC

Květa Jarolímková - vedoucí 602 150 208

Ing. Jitka Duspivová 386 101 051, 603 881 968

Martina Toth Kolářová 386 101 051, 603 882 340

KNIHOVNA

Drahomíra Císařová 730 580 755

KOMUMITNÍ CENTRUM

Lucie Sovová 774 766 676

po dobu nouzového stavu 734 268 086

* podrobnosti a více informací najdete na stránkách
města Nové Hrady, dostupných na
http://www.novehrady.cz

Informace pro občany ohledně zdravotní dokumentace
V souvislosti s ukončením činnosti MUDr. J. Biedermannové je na www.novehrady.cz nebo

přímo na www.tsviny.cz zveřejněna informace k předání lékařské dokumentace, kterou musela
paní doktorka odevzdat na Jihočeský kraj – odbor zdravotnictví, Č. Budějovice. Najdete zde i
přílohu Žádost o předání zdravotnické dokumentace a další informace ohledně nakládání se
zdravotnickou dokumentací v případě ukončení činnosti lékaře.

Vytištěnou „Žádost“ si můžete vyzvednout i na podatelně MěÚ Nové Hrady.

POKYNY PRO VEŘEJNOST PŘI POHYBU
VE VEŘEJNÝCH PROSTORÁCH BUDOVY
¢ upřednostňovat písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontak-

tem - ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního
kontaktu klientům v úředních hodinách platících před vyhlášením nouzového stavu.
Osobní přítomnost pouze v nutných případech, které nesnesou odkladu.

¢ pro uhrazení poplatků může být na základě telefonického hovoru sdělen variabilní
symbol a platba tak může být provedena převodem z účtu

¢ minimalizovat pohyb osob po budově

¢ použít vyčleněnou odkládací plochu – u žádostí/podání, kde je to možné
(není třeba potvrzení přijetí)

¢ zachovávat odstup 2 m – zabránit přímému kontaktu bez bariéry

¢ zákaz shlukování osob - ve všech prostorách (nevyužívat sedačky k sezení pokud je-
jich vzdálenost není větší než 2 m)

¢ omezený počet osob při vstupu do budovy nebo její části

¢ použít dezinfekčních prostředků – při vstupu do budovy (kanceláře) či při odchodu

¢ řídit se pokyny jednotlivých zaměstnanců

¢ používat ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) - respirátor, rouška,
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének
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Informace ke koronaviru
¢ Praktická lékařka pro dospělé
MUDr. Nataša Návarová po dobu nouzového stavu (do odvolání)
upozorňuje na změnu ordinační doby, a to pouze formou
telefonické (!) konzultace:

pondělí, středa, čtvrtek, pátek: 7-10 hod.,

úterý: 12-15 hod.

Tel. do ordinace: 386 362 130.

Recepty budou vystaveny ve formě e-receptu, neschopenky ve formě
e-neschopenek.

¢ Školní kuchyně ZŠ N. Hrady
Školní kuchyně je i nadále v provozu. Zájemci o obědy se mohou hlásit na
telefonním čísle 386 362 248 v době od 8 do 12 hodin. Obědy jsou vydává-
ny do jídlonosičů po předchozím objednání. Po dohodě se školní kuchyní
je též možno pro seniory nad 65 let zajistit donášku obědů přímo domů.

¢ Lékárna
Lékárna Nové Hrady informuje o dočasné provozní době (do odvolání):

pondělí, středa, pátek: 8-13 hod., úterý a čtvrtek: zavřeno

Město Nové Hrady oznamuje, že ve spolupráci s SDH N. Hrady budou
i v květnu rozdávány dle potřeby roušky a dezinfekční prostředky.
Bude to opět u hasičárny každé pondělí od 16 do 18. hod. Na dezinfekční
roztok je potřeba vzít svoji nádobku.

Hospodaření městských společností v roce 2019
Po zpracování účetních závěrek za předcházející rok 2019 opět na-

stal čas k vyhodnocení hospodaření a plnění úkolů našich městských
společností.

A) Plnění úkolů dle Obstaravatelské
smlouvy a vyhodnocení hospodaření
Technických služeb města Nových Hradů
za rok 2019

1) Správa domů, bytů a nebytových prostor:
− na každý rok je připraven plán rekonstrukcí a oprav domů,

bytů a nebytových prostor
− celkové náklady včetně správní režie = 2.527 tis. Kč;

z toho náklady na byty představují cca 90 %
− předepsané nájemné = 3.113 tis. Kč
− odvod městu ze správy domů, bytů a nebytových prostor = 974 tis. Kč

(r. 2017 = 1.403 tis. Kč, r. 2018 = 725 tis. Kč)
− pohledávky na nájemném k 31.12.2019 = 184 tis. Kč

2) Správa a údržba komunikací,
chodníků a kanalizace:

− náklady na správu a údržbu komunikací a chodníků = 670 tis. Kč
(r. 2018 = 1.486 tis. Kč)

− náklady na opravu kanalizace = 36 tis. Kč  (r. 2018 = 105 tis. Kč)
− náklady na čištění města = 1.023 tis. Kč  (r. 2018 = 1.100 tis. Kč).

3) Správa a údržba veřejné zeleně včetně
zámeckého parku:

− TSM průběžně zajišťují údržbu veřejné zeleně města (cca 22,122 ha
+ stoky kolem městských cest)

− náklady na veřejnou zeleň města = 1.625 tis. Kč
(r. 2018 = 1.392 tis. Kč)

− náklady na zámecký park = 68 tis. Kč  (r. 2018 = 143 tis. Kč).

4) Správa a údržba veřejného osvětlení:
− TSM provádí pravidelnou kontrolu a případné opravy veřejného

osvětlení
− náklady na veřejné osvětlení = 591 tis. Kč (r. 2018 = 755 tis. Kč).

5) Správa a údržba hřbitova:
− náklady na údržbu hřbitova = 100 tis. Kč  (r. 2018 = 71 tis. Kč).

6) Správa a hospodaření v městských lesích:
− vedoucím úseku správy a hospodaření v městských lesích je Ing. Hubert

Švarc, který zároveň vykonává funkci odborného lesního hospodáře
− výměra městských lesů včetně ostatních ploch = 815 ha,

výměra lesní půdy = 792 ha

− hospodaření probíhá dle schváleného desetiletého lesního hospo-
dářského plánu.

Těžební činnost:
− těžba dřeva = 3.303 m3 - jehličnaté 3.165 m3, listnaté 138 m3;

(r. 2017 = 4.447 m3, r. 2018 = 2.326 m3)
z toho samovýroba = 275 m3 (r. 2018 = 206 m3)

− přibližování dřeva = 3.028 m3

− plán těžby dřeva pro rok 2020 = 500 m3

(nízká cena dřeva na trhu, možný problém s kůrovcem)
− prodej palivového dřeva = 400 m3, cena je stanovena na 850 Kč

pro jehličnaté a listnaté měkké dřevo a 1.050 Kč pro listnaté tvrdé
dřevo, včetně DPH a dopravy.

Pěstební činnost:
− obnova lesa = 5,58 ha, odstraňování klestu = 3.100 m3, ochrana

mladých lesních porostů proti zvěři = 25 ha, ochrana mladých les-
ních porostů proti buřeni = 20 ha, výřez plevelných dřevin = 3 ha,
stavba oplocenek = 0 m, likvidace starých oplocenek = 0 m, pro-
řezávky = 1 ha, probírky do 40 let věku porostu = 8,62 ha, melio-
race - čištění odvodňovacích stok = 0 m, oprava a údržba lesních
cest = 0 m, instalace lapačů na lýkožrouta smrkového = 55 ks;

− náklady bez správní režie = 2.948 tis. Kč, po zaúčtování správní
režie = 3.434 tis. Kč

− odvod tržeb městu = 505 tis. Kč  (r. 2017 = 2.124 tis. Kč, r. 2018
= 1.155 tis. Kč).

7) Odpadové hospodářství:
− na jaře je organizován svoz veškerého odpadu ve městě a přileh-

lých osadách
− od srpna 2014 je v provozu kompostárna města, roční zpracova-

telská kapacita kompostárny o ploše 1.150 m2 je cca 1.112 tun
bioodpadu, ze kterého je možné vyprodukovat cca 620 tun kvalit-
ního kompostu

− po městě jsou umístěny schránky se sáčky pro psí exkrementy
− systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-

straňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpa-
dem na území města Nové Hrady se řídí podle platné Obecně
závazné vyhlášky města.

8) Ostatní služby:
− ostatní služby jsou plněny průběžně dle požadavku občanů města,

firem nebo vedení města:
: parkovací plochy ve městě, správa domů v majetku jiných sub-

jektů, provoz veřejných WC
: provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení

pokračování na str. 9

Aktuální informace budou pravidelně vyhlašovány
místním rozhlasem nebo vyvěšené na vývěskách

či plakátovacích plochách

www.novehrady.cz, www.kicnovehrady.cz;
fcb-kicnovehrady
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Rekonstrukce zázemí pro účinkující
ve víceúčelovém sálu hotelu Máj

Na přelomu roku 2019 město Nové Hrady realizovalo za podpory Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu: „Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje
1. výzva pro rok 2019“ projekt s názvem „Rekonstrukce zázemí pro účinkující ve víceúče-
lovém sálu hotelu Máj“.

V rámci projektu došlo k rekonstrukci zázemí pro účinkující v sálu hotelu Máj, která
spočívala v rekonstrukci nevyhovujících sociálních zařízení a šaten.

Z celkových nákladů 1 122 907 Kč, byla poskytnuta dotace z rozpočtu Jihočeského kra-
je ve výši 898 101 Kč. Zbývající náklady byly uhrazeny z rozpočtu města Nové Hrady.

: zednické, elektrikářské a instalatérské práce, ubytovací služby
: silniční motorová doprava nákladní
: poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost.

ZÁVĚR:
− v roce 2019 TSM pod vedením ředitelky Aleny Kedrušové hos-

podařily se ziskem 475 tis. Kč
− roční provozní dotace od města = 11.100 tis. Kč
− investiční dotace = 0 tis. Kč
− k 1.1.2015 byla pokryta ztráta z hospodaření minulých let

(původní ztráta k 1.1.2011 = - 2.565 tis. Kč)
− výsledek hospodaření TSM od r. 2011:

: rok 2011 = 920 tis. Kč, rok 2012 = 630 tis. Kč,
rok 2013 = 847 tis. Kč, rok 2014 = 255 tis. Kč,
rok 2015 = 124 tis. Kč, rok 2016 = 90 tis. Kč,
rok 2017 = 284 tis. Kč, rok 2018 = -242 tis. Kč

− po pokrytí ztráty z minulých let jsou přebytky z hospodaření pře-
váděny do rezervního fondu, který je využíván především na po-
sílení fondu investic TSM

− fond investic (investice do nových strojů, technologií a obnovy majetku):
: stav k 1.1.2019 = 1.091 tis. Kč, odpisy v roce 2019 = 485 tis. Kč
: pořízení nového majetku TSM v roce 2019: nebyl pořízen žádný majetek
: konečný stav fondu k 31.12.2019 = 1.576 tis. Kč

− plán investic:
: r. 2020 – multifunkční nákladní automobil (sypač, kontejner),

předběžná cena 4.000 tis. Kč vč. DPH.

B) Služby Nové Hrady s.r.o.
– tepelné hospodářství v roce 2019:

Peněžní vklad: 100 000 Kč
Nepeněžní vklad:  5.564.000 Kč
(kotelny TS, ZŠ, MŠ, MÚ, centrální kotelna)

Hlavním předmětem činnosti Služby Nové Hrady s.r.o. je tepelné
hospodářství, vedoucím na tomto úseku je Ing. Jiří Liška. Společ-
nost zajišťuje výrobu tepla pro panelové domy v Zahradní čtvrti, Dům
s pečovatelskou službou a Tělocvičnu. Dále provádí služby spojené
s vytápěním městských objektů (Městský úřad, Základní škola, Mateř-
ská škola, Koželužna, Kuželna, Český dům, Spolkový dům, Technické
služby - kanceláře město, Jesle).

Výsledek hospodaření:
− ztráta k 1.1.2011 = - 3.775 tis. Kč
− rok 2018 zisk = 147 tis. Kč, rok 2019 ztráta = - 29.396 Kč
− neuhrazená ztráta z hospodaření minulých let  k 1.1.2020

= cca 2.858 tis. Kč.

Investice:
− v roce 2019 byla provedena celková rekonstrukce kotelny na

městském úřadu včetně regulace.

Kogenerační jednotka ČEZ Energo s.r.o. (dále KGJ):
− smlouva s ČEZ Energo uzavřena na dobu určitou od 1.1.2014 do

31.12.2028 (15 let)
− předmět smlouvy: dodávat tepelnou energii pro vytápění a ohřev tep-

lé užitkové vody osazením KGJ o výkonu 100 kW(el)/151 kW(tep)

do nově vybudovaného a měřeného přípojného místa v prostoru stá-
vající blokové kotelny

− zkušební provoz zahájen v září 2014
− další dohoda s ČEZ Energo s.r.o.: dodávat zemní plyn pro všech-

na odběrná místa ve vlastnictví města Nových Hradů ve stejné
ceně, kterou získá tato firma na energetické burze pro vlastní KGJ
: průměrná cena zemního plynu v r. 2018 =  9,47 Kč/m3

: průměrná cena zemního plynu v r. 2019 = 10,55 Kč/m3

− průměrná účtovaná cena tepelné energie od ČEZ Energo s.r.o.
v r. 2019 = cca 326 Kč/GJ (cena je závislá na vysoutěžené ceně
zemního plynu a výrobě elektrické energie do sítě, v roce 2018
byla nákupní cena tepla 300 Kč/GJ)

− výsledná cena 1 GJ na centrální kotelně od roku 2012:
: rok 2012 = 704,26 Kč, rok 2013 = 696,35 Kč,

rok 2014 = 695 Kč, rok 2015 = 642,81 Kč,
rok 2016 = 605,24 Kč, rok 2017 = 555,31 Kč,
rok 2018 = 567,10 Kč, rok 2019 = 575,70 Kč
(ceny jsou uvedené bez DPH)

− přestavbou kotelny (zmenšení kotlového okruhu) a chodem KGJ
se snížil počet startů kotlů a zvýšila se jejich účinnost

− postupnou výměnou čerpadel se daří snižovat spotřebu elektrické
energie

− podíl KGJ na výrobě tepla: rok 2014 = 37,20 %,
rok 2015 = 40,32 %, rok 2016 = 37,39 %, rok 2017 = 37,38 %,
rok 2018 = 41,07 % (způsobeno nižší výrobou tepla centrální ko-
telnou), rok 2019 = 37,43 %.

Závěr ke KGJ:
Výslednou cenu tepla ovlivňuje mnoho kalkulačních položek. Mezi

nejdůležitější patří: celkový odběr tepla, konečná cena zemního plynu,
dosažená cena tepla z KGJ, obnova strojního zařízení a technologie ve
formě účetních odpisů, opravy a režijní náklady.

Rok 2019 byl z hlediska provozu centrální kotelny bezproblémový.
Zvýšila se výroba tepla v důsledku většího odběru, nákup tepla z KGJ
zůstal na stejné hodnotě. Vychází proto nižší ztráty oproti roku 2018
(rok 2018 = 18,5 %, rok 2019 = 14,78 % ), které jsou dané především
předimenzovaným výkonem kotelny a celkovou velikostí rozvodů.

Dále došlo ke změně nastavení programu na ohřev teplé užitkové
vody, ohřev se vypíná déle a je nastaven na vyšší teplotu. Současně se
upravil výkon cirkulačního čerpadla.

I přes pořád ještě příznivou výslednou cenu tepla vzhledem k obje-
mu výroby, se stále nedaří dosáhnout předpokládaného podílu Kogene-
rační jednotky na výrobě tepla z centrální kotelny (55 – 60 %).

Mezi důležité dlouhodobé úkoly městské společnosti Služby Nové
Hrady s.r.o., lze zařadit investice do modernizace řízení a postupné vý-
měny plynových kotlů za úspornější modely.

Na centrální kotelně je momentálně sestava o celkovém výkonu
810 kW: tři kotle Hydrotherm EV-270 o výkonu 135/270 kW.

Naměřené hmotnostní koncentrace NOx se pohybují v rozmezí
120-150 mg/m3.

Povolená koncentrace dle Vyhlášky č. 415/2012 Sb.:
- NOx = 100 mg/m3 (u kotlů instalovaných před 1.9.2014 je povolena
výjimka 200 mg/m3, musí být nainstalované nízkoemisní hořáky)
- COx =  50 mg/m3.

Dalším neméně důležitým úkolem pro zlepšení celkové ekonomiky
centrální kotelny je zajištění dalších odběrných míst (např. Hotel Máj,
Český dům).

Za Finanční výbor Zastupitelstva města Nové Hrady
Josef Vochoska

Hospodaření městských společností...
(pokračování ze str. 8)
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Napouštění rybníka
v Byňově

Na základě předloženého projektu a poskyt-
nuté dotace ze strany ministerstva zemědělství
jsme od zimy realizovali opravu Horního by-
ňovského rybníka. Práce úspěšně a bez kom-
plikací provedla firma Pokrývka spol. s r.o.
z Benešova nad Černou. Jediné, co „skorono-
vému“ rybníku chybělo, byla voda.

Díky vstřícnému jednání a ochotě Rybář-
ství Nové Hrady jsme mohli zorganizovat na-
puštění rybníku vodou z Byňovského rybníku.
Cílem bylo dostat do rybníku alespoň tolik
vody, aby dno nezarostlo.

Úkol to nebyl jednoduchý, ale díky poctivé
přípravě a velmi dobrému přístupu, nadšení a
spolupráci našich dobrovolných hasičů se
vše povedlo. Formou cvičení zaměřeného na
dálkovou dopravu vody hadicemi a přenos-
nými stříkačkami jsme v pátek 17. a v sobotu
18. dubna provedli přečerpání vody. Technika

musela vodu dostat na vzdálenost 220 m s pře-
výšením 10 m.

Na čerpání se podílely sbory z Nových
Hradů, Údolí a Byňova. Po dohodě velitelů a
strojníků došlo k propojení tří „mašin“, které i
přes drobné komplikace dokázaly téměř dva-
cet hodin pumpovat vodu. Obsluha stříkaček
nebyla s ohledem na nouzový stav a s ním spo-
jená omezení jednoduchá, nicméně i zde si
naši hasiči poradili.

Rád bych touto cestou poděkoval panu ře-
diteli Ing. Zvonařovi a Rybářství N. Hrady za
poskytnutí přístupu k vodě a možnost jejího
čerpání. Našim hasičům pak děkuji za úspěšné
zvládnutí akce a celého cvičení. Jsem rád, že
všechny tři sbory ukázaly dobrou připravenost
a vyzkoušely si vzájemnou spolupráci, což
jsou atributy, na kterých můžeme v budoucnu
stavět při řešení případných reálných hrozeb.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

CZ-SK SOUTH LIFE pečuje o páchníka
a stromy nedaleko Nových Hradů

V lokalitě Sokolí hnízdo a bažantnice u
Nových Hradů skončila na začátku dubna prv-
ní fáze prací související s projektem CZ-SK
SOUTH-LIFE. Zaměstnanci Krajského škol-
ního hospodářství (dále jen KŠH), které je jed-
ním z partnerů projektu, tu i přes koronakrizi
pracovali téměř bez omezení. Stanoveným a
k přírodě šetrným postupem vybrané dřeviny
ošetřili na základě pravidel plynoucích z od-
borné studie, která vznikla přímo pro tento
projekt. Cílem prací, které se zde dělají z vyso-
kozdvižné plošiny přímo v korunách stromů je
zachovat vhodný biotop pro páchníka (Osmo-
derma eremita) a ideálně zvýšit jeho populaci.
„Důležité je zároveň zajistit stabilitu porostu
a k tomu provádíme ošetření vybraných stro-
mů a jejich nejbližšího okolí. Například zajis-
tíme dostatečný sluneční osvit odstraněním
stínících dřevin,“ uvedl Ladislav Lešák, ma-
nažer lokalit projekt CZ-SK SOUTH-LIFE,
který je momentálně jedním z našich největ-
ších projektů týkajících se ochrany přírody
v České republice. Vedle páchníka se projekt
zabývá ochranou kriticky ohrožené rostliny
– hořečku mnohotvarého českého a dalšího

rovněž kriticky ohroženého brouka, kterým je
střevlík Menétriésův. „Na lokalitě Sokolí hníz-
do a bažantnice jsme zatím ošetřili 30 stromů.
Veškeré naše zásahy se řídí přírodou. Ořezy
probíhají mimo hnízdní sezónu, seče se před
nebo po odkvětu vzácných a ohrožených rost-
lin, případně reagujeme na výskyt dalších
druhů ohrožených živočichů. Na vybraných
místech je plánována rovněž výsadba stro-
mů.“ uvedla Eva Ježková z Jihočeského kraje,
která je vedoucím manažerem projektu. Bude
se jednat o různé druhy listnatých stromů, jako
například dub letní či lípa srdčitá. Důvodem
přerušení prací na Novohradsku je začínající
hnízdění ptáků na ošetřených stromech, bude
se zde pokračovat na podzim. V rámci projek-
tu CZ-SK SOUTH LIFE se stejným způsobem
pečuje o české lokality na Vrbenských rybní-
cích, Vlašimské Blanici, Lužnici a Nežárce,
Hlubockých hrázích, Hlubockých oborách a
v zámeckém parku v Blatné.

Další informace: www.south-life.cz

Páchník hnědý (Osmoderma eremita):

Brouk dosahuje délky kolem 30 mm. Samice
kladou kolem 30 vajíček do dutin starších

listnatých stromů (duby, buky, lípy, jilmy a
další). Vylíhlé larvy zde prodělávají 3–4letý
vývojový cyklus a před zakuklením měří až
10 cm. Dospělý brouk posedává ve slunečných
dnech na kmenech stromů a vydává charakte-
ristický zápach (staré kůže), který mu dal české
rodové jméno. Jedná se o saproxylofágní druh,
což znamená, že se živí odumřelou dřevní
hmotou. Vykazuje především soumračnou či
večerní aktivitu. Létat dokáže jen na krátké
vzdálenosti. Hlavní hrozbou pro tohoto brou-
ka je nedostatek vhodných míst pro život.

Pavel Pechoušek,
pavel.pechousek@email.cz
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ZÁPIS
k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole Nové Hrady od 1. 9. 2020
se uskuteční v termínu 2. 5. – 14. 5. 2020

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 bude na základě
mimořádných opatření probíhat elektronicky, bez osobní
přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

V termínu 2. – 14. 5. 2020 doručí zákonní zástupci dětí žádosti
o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Nové Hrady.
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ jsou uvedeny na webových strán-
kách školy. Žádost o přijetí dítěte je ke stažení rovněž na webových
stránkách školy www.msnovehrady.cz.

Součástí žádosti bude vždy čestné prohlášení o řádném očkování
dítěte a kopie rodného listu.

Podání žádostí je možné následujícími způsoby:
− do datové schránky školy: fnupeuq
− e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

(nelze jen poslat prostý email)
− poštou
− osobní podání: do schránky před Mateřskou školou,

Hradební 175, Nové Hrady. Potvrzení přijetí žádosti a přidělení
registračního čísla proběhne e-mailem.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna,
pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

Od 1. září 2017 novela školského zákona zavádí povinné před-
školní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní
docházky dítěte.

O výsledcích zápisu budou zákonní zástupci informováni na we-
bových stránkách školy.

Jak jsme každý sám a přece
společně velikonočně tvořili

Letos byly velikonoční svátky opravdu netradiční. A jakkoli netra-
diční se mohly zdát dospělým, o to více podivnější byly pro nás, děti.
Žádné předvelikonoční tvoření ve škole ani ve školní družině, žádné
společné klučičí těšení, jak na Pondělí velikonoční půjdou za holkami ze
třídy na pomlázku, žádné holčičí domlouvání, jak na kluky tentokrát vy-
zrají, protože letos je přestupný rok. O to vše jsme letos byli ochuzeni.
A většině z nás to bylo opravdu líto. Ale…

I když jsme nemohli být spolu, přesto jsme si Velikonoce na dálku
společně užili. Týden před Velikonocemi jsme od paní učitelky dostali
z prvouky úkol, abychom se každý doma pokusili vypěstovat si jarní
osení. Semínka nám všem vyklíčila, a proto jsme si do vyrostlého jarní-
ho obilíčka doma ještě vytvořili velikonoční zápich v podobě slepičky.

Paní učitelka nám natočila video, jak se slepička vyrábí, video nám
všem rozeslala a my jsme doma pak mohli vytvořit zápich. Fotky hoto-
vé slepičky a vyrostlého obilíčka většina z nás poslala paní učitelce a
ona nám pak všechny fotografie rozeslala jako velikonoční pozdrav od
našich kamarádů ze třídy.

Jak se nám to všem povedlo, se můžete podívat na fotografiích a věř-
te, že když jsme mohli alespoň na dálku vidět jeden druhého, udělalo
nám to velikou radost. K tomu nám ještě napsala vzkaz i paní asistent-
ka, takže jsme si všichni byli i o Velikonocích blíž, než by se zdálo.

druháčci z Áčka, paní učitelka M. Rolínková
a paní asistentka Z. Horelicová

Pozdravme se v roušce aneb
pod rouškou se skrývá úsměv

Od 11. března z důvodu mimořádného opatření MZČR musely
všechny děti z naší školy zůstat doma. Všechny školy (i ta naše novo-
hradská) byly totiž uzavřeny do odvolání.

Nejen my, druháčci, ale také i ostatní děti, jsme přišli ze den na den
o setkávání se s našimi kamarády, o společnou výuku ve škole, o kon-
takt s paní učitelkou a s paní asistentkou, o společnou zábavu a čas strá-
vený ve školní družině, nebo o společný oběd ve školní jídelně.

Zpočátku jsme to tak tragicky nebrali. Ale jak uplynul týden, dva….
Najednou se nám začalo stýskat. A nejen nám, ale i paní učitelce a paní
asistentce. A určitě i všem ostatním dětem ze školy.

Proto nás paní učitelka oslovila, abychom se připojili k její výzvě ur-
čené pro všechny druháčky z naší třídy: vyfotit se v roušce, fotku jí po-
slat a pozdravit se tak společně na dálku. Všechny naše fotky nám pak
paní učitelka rozeslala nazpět a musíme přiznat, že to bylo super!! Po
dvou týdnech odloučení jsme se opět zase viděli a každý z nás věděl, že
pod tou roušku se na sebe smějeme a že v tom nejsme sami. Fotku nám
poslala i paní učitelka a paní asistentka, což nás i takto na dálku zase
spojilo v jeden tým.J

Teď už je to víc jak měsíc, co jsme se neviděli, ale občas si takto po-
síláme fotky, společně plníme úkoly, píšeme si vzkazy k obrázkům,
které pak paní učitelka rozesílá nám všem.

A nejvíce ze všeho už se všichni těšíme, až se spolu uvidíme „do-
opravdy“.J

druháčci z Áčka,
paní učitelka M. Rolínková

a paní asistentka Z. Horelicová

Paní asistentkaPaní účitelka

Školní družina nespí,
jenom oddechuje

Současný stav nám nedovoluje se scházet v prostorách naší druži-
ny, a proto jsme jí dovolili, aby si dlouhého volna také trochu užila.
Když do družiny nesmějí děti, pustili jsme tam alespoň malíře a ti nám
ji připraví, aby byla krásná, až se budeme zase moci všichni vrátit.

Ale to, že nemůžeme do naší budovy ŠD, neznamená, že také
oddechujeme. Připravili jsme pro naše děti výzvu přes facebook,
soutěž o nejkrásnějšího beránka. Soutěže se sice zúčastnilo jenom
několik dětí, a proto každý získal malou odměnu. Soutěž vyhrál
Míra Kodera a Vojtíšek Kolář. Děkujeme všem, kteří soutěžili. Po-
kud máte zájem se také zapojit, protože budou připraveny další
úkoly, kontaktujte mě na facebooku.

Další aktivitu jsme stihli připravit ještě před uzavřením škol.
S dětmi z prvních a pátých tříd jsme se zapojili do projektu „Maluje-
me kamínky“. Pomalovali jsme několik kamínků, které jsem roz-
místila na různých místech města a jeho okolí. Kamínky jsou hlavně
pro radost toho, kdo nějaký najde, ale pokud vás tento projekt zají-
má více, nahlédněte na facebookové stránky „Malujeme kamínky“.

Přejeme vám všem klid, pohodu a hlavně zdraví. Doufáme, že
vše brzy skončí a my se brzy uvidíme.

B. Vochosková
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Nové panely s fotkami
V dubnu jsme na dvou místech ve městě nainstalovali 4 panely, na

kterých jsou fotografie z některých novohradských kulturních či spole-
čenských akcí a z činnosti Koželužny. Jedna dvojice panelů je u auto-
busového nádraží a druhá u parkoviště prodejny Flop.

Na panely jsme ještě původně chtěli zveřejnit termíny plánovaných
větších akcí v letošním roce, ale zatím je to bez nich. Podmínky pro po-
řádání akcí budou během května a možná i června ještě „nestandartní“ a
poplatné řadě omezení. V každém případě plánované akce, jako napří-
klad koncert Ireny Budweiserové, Novohradská flétna či ZUŠopen,
Muzejní noc či benefiční koncert Kdo má rád, to vše je „v ohrožení“.
Musíme počkat na lepší kulturní a zdravé časy.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady

Když nástěnka odpočívá
„Hlavní informační nástěnka“ v novohradském infocentru, kde

běžně visí spoustu plakátků na nejrůznější akce a aktivity, zůstala
nyní téměř prázdná. Asi byla za poslední roky přesycená, unavená,
zahlcená a potřebovala si odpočinout (?). Asi bylo všeho až příliš (?).
Asi jsme narušili tu ideální existenční rovnováhu natolik, že jsme
upadli na zadek (?). Asi jsme chtěli moc a je jedno, zda to bylo v ces-
tovním ruchu, v kultuře, v dopravě, ve zdravotnictví, v průmyslu
zbytečných věcí, ve spotřebě spotřeby… (?). Asi se budeme muset
vážně zamyslet, než nástěnku zase ozdobíme…

K. Jarolímková, KIC N. Hrady

Jarní výlety
Jakmile se otevřou česká infocentra, možná se do nich vydají i starousedlíci a míst-

ní občané, aby si nabrali inspiraci na výlety po svém kraji. A nebude to jenom z důvo-
du toho, že (možná) nebudeme moci vyjet za hranice republiky, ale že budeme
potřebovat co nejdříve načerpat energii v krajině a přírodě po téměř dvouměsíčním
nenormálním stavu. U vchodu do našeho IC je nainstalovaná nová mapka s několi-
ka tipy na výlet po regionu Novohradsko-Doudlebsko a uvnitř budou připraveny
i nové propagační materiály, například „Příběhy, které inspirují“ nebo publikace „To
nej… Novohradsko-Doudlebsko“, které vám pomohou objevit krásy dosud skryté.

Pokud někam vyjedete, kde jste ještě nebyli (anebo byli znovu), a chcete dalším
čtenářům NZ dát tip na pěkné výletní místo, pošlete nám fotku s popiskem. Rádi ji s in-
formací uveřejníme a odměníme malým propagačním dárkem.

Můj první tip na pěkný výlet pro Vás může být třeba vyhlídka Oldřicha Fencla
z Todeňské hory. Dostanete se tam po červené značené cestě z obce Sedlo či Stradov
(směrem od Komařic). Je tam příjemné posezení s krásným výhledem do kraje, který
vás na mysli rozhodně potěší.

Krásné jarní výlety přeje K. Jarolímková, KIC N. HradyPohled z Fenclovy vyhlídky z úpatí  hory Todně
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A co na výstavě konkrétně uvidíte?
Třeba vodopád z Terčina údolí, vděčné téma
novohradské, které zpracoval každý umělec po
svém. Paní Irena Štyrandová jej vytvořila jako
koláž z ručního papíru a pan Martin Kubalák
namaloval obraz. Paní Andrea Vachová vodo-
pád zpodobnila formou šperku. A dovedete si
představit, jak osvěžující musí být, když vodu
z vodopádu budete mít za krkem? Prosím tedy,
nepřehlédněte pozvání na výstavu VODA. Měla
by stát za povšimnutí. K.J.

Výtvarná výzva pro děti
„Art-kronika jara 2020“

Milí žáci novohradské základní školy, pojďte se přidat k výtvarné
výzvě naší galerie a formou obrázků zaznamenejte „co se to děje?“
v dnešní době. Malujte, co vidíte kolem sebe, jak vnímáte nové udá-
losti, co prožíváte při domácím učení, jaké nové situace zažíváte,
můžete namalovat i autoportrét s rouškou…? Mohou to být i jakési
obrázkové vzkazy a přání, o kterých přemýšlíte.

Z obrázků pak uděláme „art-kroniku“ letošního jara. Máte na to
čas do konce června, ale malujte už teď, ať se Vám nápady v hlavě
neztratí.

Malířská technika může být jakákoli – pastelky, fixy, vodovky,
tempery, tužka. Může to být prostý obrázek, obrázek s komentářem
nebo celý komiks. Velikost formátu ideálně A3.

Asi to nebude jednoduchý úkol, ale pokuste se zaznamenat něco,
co vám připadá v dnešní době tak nějak nové a jiné.

Svoje obrázky přineste na konci června do Koželužny nebo do
školy (pokud se tam ještě v tento školní rok vrátíte).

Všechny obrázky nejprve vystavíme v galerii, uděláme z nich
„tištěnou kroniku“ a tu pak zakopeme na jednom (zatím) neznámém
místě a až ji někdo za sto let vykope a prohlédne si ji, tak se všechno
doví! :-) Těším se na vaše umění.

K. Jarolímková

Přijďte se osvěžit
výstavou o vodě

Milí čtenáři NZ a milovníci umění,
ačkoli tuším, že v současné době budete mít spíš chuť na procházky kra-
jinou a relaxaci na vzduchu, přesto bych vás chtěla pozvat na plánova-
nou výstavu o vodě. Tedy o vodě v uměleckém vyjádření. Na druhou
letošní výstavu v Koželužně přijalo pozvání dvacet tři umělců, kteří se
tématem VODY nechali inspirovat a vytvořili několik uměleckých pra-
cí. Výstava by měla být „rozlitá“ do celé galerie a budou tu k vidění
malby, fotografie, koláže, plastiky, šperky.

Téma vody jsem si nevybrala náhodou. Trochu jsme o něm mluvili
už o loňském letním malířském sympoziu a sama vnímám varování a
informace o nedostatku vody jako zneklidňu-
jící. My žijeme v kraji, kde je tolik podob vody
– prameny některých českých řek, studánky
s lahodnou vodou, staletí starý Žárský rybník
s novohradskými kapry, klauzury v Novo-
hradských horách, přehrada s pitnou vodou
pro jihočeskou metropoli a samozřejmě i umě-
lý vodopád, jeden z našich symbolů.

Chtěla bych proto i uměleckým způsobem
vzdát holt vodě, upřít na ni takto pozornost a
svou kapkou přispět do povědomí nás všech,
že je voda bezkonkurenční a nelze ji ničím
nahradit. Ostatně takto ji vnímají i pozvaní
umělci, kteří ke slovu voda přiřadili téměř
jednohlasně synonyma jako je Život, Čistota,
Životabudič, Očista.

Výstava VODA bude zahájena a propa-
gována od 15. května. Postupně, jak budou
uvolňována jednotlivá vládní opatření, začne
provoz galerie. Připravíme vše tak, aby se kaž-
dý návštěvník výstavy cítil dobře a bezpečně.

Otevřeno bude v květnu a červnu: stře-
da, sobota a neděle, 10-16 hod. Návštěva
v jiné dny je možná i individuálně po před-
chozí telefonické domluvě (tel. 602 150 208).
V červenci bude otevřeno každý den mimo
pondělí, 10-16 hod. Výstava bude prodejní.

Tak ať čistá voda teče a výstava VODA
osvěží všechny návštěvníky galerie Koželužna.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady

Terčin vodopád v podobě náhrdelníku
od Andrey  Vachové

Vodopád od Ireny ŠtyrandovéVodopád od Václavav Benedikta

Vodopád od Martina Kubaláka
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Jaké byly Hrady kdysi
Při návratech do novohradské minulosti se v květnu přímo nabízí

vzpomínka na oslavy prvního máje. A teď nemám na mysli hrdliččin
hlas a romantiku pod rozkvetlými stromy, ale oslavy Svátku práce, kte-
ré probíhaly většinou tak, jak je popsal v roce 1966 kronikář: Obyvatelé
města a okolí se shromáždili na seřadišti na Janské louce k slavnostní-
mu průvodu, v jehož čele byla nesena státní vlajka. Průvod byl radostně
aklamován obecenstvem, čekajícím podél Stalinovy třídy (dnes Česká
ulice)a na náměstí. Po zaujmutí míst hosty a zástupci strany a národní
fronty na tribuně před domem č. p. 59 na náměstí a po rozestavení se
jednotlivých organizací v prostoru před tribunou byla zahájena prvo-
májová slavnost vztyčením státních vlajek
za zvuků státních hymen (tzn. českoslo-
venské a sovětské, proto to množné číslo).
Slavnostní projev přednesl delegát krajské
organizace komunistické strany… Písněmi
práce a internacionály byla tato mohutná
manifestace ukončena a následovala pře-
hlídka alegorických vozů, zahájena moto-
rizovanou skupinou Svazarmu. V pestrém
sledu pak jely za mechanizačními pros-
tředky státních statků, ukázky státních
rybářů, stroje kultivační a těžebné stát-
ních lesů, vůz s vývojovou atrapou vý-
robny českosl. státních drah v Jakuli,
dvě družstva požárníků novohradeckých
se svými účelovými vozidly, z nichž jed-
no bylo nově pořízená cisternová stříkač-
ka. Závěrem celého průvodu a zároveň
symbolem bdělosti hraničářů byl alego-
rický vůz zdejšího útvaru pohraniční
stráže, znázorňující heslo „Neprojdou“.
Po ukončení manifestace hrála k posle-
chu na náměstí dechová hudba… Odpo-
lední veselice na louce za Novým zámkem probíhala k všeobecné
spokojenosti až do pozdních hodin večerních a pokračovala pak mládež
při taneční zábavě v Českém domě.

Poněkud odlišný je záznam z jara 1968: Manifestace se neodbyla
tím slavnostním způsobem jako v letech předešlých a vládlo nad celým
shromážděním jakési neznámé ovzduší, mládeží sice nadšeně přijaté,
starší generací vzaté jen s výhradou na vědomí.

Kroniky 70. a 80. let jsou již vedeny jiným způsobem a podrobné
popisy prvomájových oslav v nich chybí, ale není pochyb, že se příliš
nelišily. Po roce 1989 zůstal Svátek práce státním svátkem, ale jeho
masové oslavy se již v Nových Hradech nekonají. Jejich atmosféru si
připomeňte na fotografii, několik dalších snímků najdete jako obvykle
na facebookové stránce Novohradského muzea.

J. Šáchová, Novohradské muzeum

Muzejní noc a živé obrazy
Když jsme loni připravovali výstavu „Nové Hrady ve světle his-

torických pramenů“, přivezli jsme z Böhmerwaldmusea z Vídně
také dva sešitky s prology k živým obrazům. Co takové živé obrazy
– tableaux vivants – vlastně jsou? Cimrmanologové si nejspíš vzpo-
menou na seminář ke hře Dobytí severního pólu, kde najdeme defi-
nici živého obrazu: „Pravý živý obraz se liší od obrazu na plátně jen
tím, že jako materiálu je tu použito živých lidí a reálných předmětů“.
V 19. a na počátku 20. století bylo toto spojení divadla a výtvarného
umění oblíbenou kratochvílí a součástí domácích slavností. U Bu-
quoyů například při oslavě 70. narozenin Henrietty von Cappy,
manželky Ferdinanda Buquoye (a matky Karla, posledního majitele
panství) nebo při příležitosti zlaté svatby Josefa Thun – Hohensteina
a Gabriely rozené Buquoy. V tomto druhém případě víme, že byly
předváděny v zámeckém divadle v Nových Hradech dne 15. června
1931. Když už jsme prology měli v rukou, napadlo nás nechat je
přeložit a pokusit se o rekonstrukci aspoň několika obrazů v rámci
letošního Buquoyského roku.

Projekt „Buquoyský rok aneb působení šlechty na pomezí Čech
a Rakous“ zahrnuje několik aktivit a živé obrazy jsou jednou z nich.
Jejich příprava bude tématem letošní muzejní noci. Mám za to, že
Buquoyové vycházeli z obrazů, které měli ve svých obrazárnách a
které všichni členové rodiny znali. My tuto možnost většinou nemá-
me, zato máme fantazii. Představa je taková: účastníci muzejní noci
utvoří skupinky, které si vyberou některý z obrazů a pokusí se o jeho
realizaci. Jedním z obrazů je například „Hraběnka Therese Buquoy
– Paar“. Vzor nejspíš znáte, je to portrét dámy v modrých šatech,
která v jedné ruce drží růži, druhou má položenou na plánu parku.
My můžeme napodobit tento obraz, nebo vymyslet jiný – třeba jak
hraběnka hovoří se svým zahradníkem, nebo jak ve vesničce v zá-
meckém parku vítá vzácné hosty a na jejich počest předvádí ven-
kovskou svatbu – nebo co dalšího nás napadne.

Zatím není známo, kdy se bude moci konat naše muzejní noc, pů-
vodně plánovaná na sobotu 23. května. Skoro jistě to nebude podle
plánu, ale někdy později, přesto doufám, že se nám společně podaří
obrazy z novohradské historie skutečně oživit.

J. Šáchová, Novohradské muzeum

Zrušení akce Memoriál cesty hrdinů
V době, kdy jsme zasílali do minulého čísla NZ pozvánku na akci

k oslavám ukončení druhé světové války, jsme již tušili pramalou nadě-
ji na její uskutečnění. S ohledem na přetrvávající omezení je jasné, že
již neexistuje žádná šance a akce se tedy ruší. Paradoxně po 75 let pro-
žívá opět lidstvo na vlastní kůži globální konflikt, ve kterém se ovšem
nestřílí, nepadají bomby a protivníka nelze pouhým okem spatřit. Dle
aktuálních zpráv je vítězství již na dosah, ale zůstává otázkou, jestli vy-
hrajeme dílčí bitvu, nebo rovnou celou válku. Tak či onak to bude urči-
tě důvod k oslavám, při kterých se opět budeme moci společně sejít, byť
možná v omezeném počtu, ale hlavně ve zdraví. Všem, kteří se podíleli
na přípravách Memoriálu cesty hrdinů, bych tímto rád poděkoval za je-
jich snahu nebo podporu.

Marek Petrášek
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Informace z knihovny
Když se nám náhle zavřely knihovny, netušili jsme, na jak dlouho, ale pak jsme dostali infor-

maci, že knihovny budou otevřeny až 8. června. Knihovny nedostaly povolení ani k roznášce
knih čtenářům domů, přestože knihovníci by tuto službu rádi vykonávali. Pro skalní čtenáře je to
velice zapeklitá situace, protože čtenář bez knihy je jako hladový a žíznivý v poušti. Ale všechno
zlé je snad pro něco dobré. Spousta čtenářů má doma roky knihy, o kterých říkají, že si je „ně-
kdy“ přečtou, nebo je již před lety četli a plánovali si, že si je někdy přečtou znovu, tak teď nasta-
la ta chvíle. Nebo s knihami vypomáhají příbuzní, počítačově zdatní čtou dostupné knihy on-line
nebo si stahují e-knihy. Snad si na to moc nezvyknou a nedají vale těm papírovým!

Dne 24. dubna nás ale překvapilo nové rozhodnutí vlády o posunutí termínu otevření kniho-
ven o šest týdnů dřív. Ale protože je potřeba zajistit v knihovně bezpečný provoz a dodělat revize
fondu, nemohla naše knihovna otevřít už 27. dubna.

A co se dělo nebo děje doposud v knihovnách? Především se dělaly práce, na které při běž-
ném provozu nebyl čas a zůstávaly jako resty, některé knihy se přebalovaly, zpřeházené se
správně zařazovaly, opotřebované se vyřazovaly, dělal se pořádek v materiálech, myly se police
a regály… Zkrátka, pořád bylo co dělat. Navíc každých pět let se musí dělat revize knihovního
fondu, takže jsme využili uzavření knihovny k provedení revize, která zabere tři týdny a musí se
dokončit, a pak se už uvidíme 18. května zase v knihovně, i když za přísných hygienických
opatření. Už se na Vás těším a snad Vám udělám radost novými knihami.

D. Císařová, knihovnice

Okénko do knihovny
Kdo jinému jámu kopá — sám do manželství padá / Alena Jakoubková

Svobodná pětatřicetiletá Cora po krachu firmy, v níž pracovala, nemůže najít novou práci.
Rozhodne se tedy podnikat, a přestože nemá žádný kapitál, povede se jí rozjet úspěšnou in-
ternetovou seznamovací agenturu. Jednoho dne se objeví zákazník, kterému ne a ne najít
vhodnou partnerku…

Hlas kukačky / Hana Marie Körnerová

Napínavý příběh o pátrání po tajemství, o němž se i v nejužším rodinném kruhu jen šeptá.
Příběh o rozplétání složitých lidských vztahů táhnoucí se hluboko do minulosti. Začalo to už
v dětství jako pouhá zvědavost, ale tehdy Kristýně na otázky nikdo neodpověděl. V průběhu
let se zvědavost změnila v potřebu odhalit vlastní kořeny a přijít rodinným záhadám na
kloub. Už dospělá Kristýna se snaží pochopit jednání svých nejbližších, o nichž si myslela,
že je důvěrně zná.

Nevěřte Hunterovi / Karolína Bendová

Zakázané vztahy, rodinné tajemství a nebezpečná láska v jednom z nejčtenějších příběhů na
Wattpadu. Moje matka měnila partnery jako ponožky, ale protože mne do toho většinou nijak
nezatahovala, bylo mi to fuk. Pak si ale našla pana Huntera a obě dvě jsme se k němu přestě-
hovaly. V okamžiku, kdy jsem poznala jeho rodinu, jsem začala přemýšlet nad významem
slova “správný”. Čtyři nevlastní bratři a jejich malá sestřička naprosto změnili můj klidný
svět. Zabydlely se v něm zmatek, zlost a lži. Jak jen mohu přežít mezi kluky? A jak moc se
u Hunterových změním? Budeme dál žít své životy, nebo už nic nebude tak jako dřív?

Nebezpečná laskavost / Darcey Bell

Jak dobře znala Stephanie svoji nejlepší kamarádku? Kdysi jí prozradila všechna svá ta-
jemství...
I když je případ Emily, jejíž tělo bylo údajně nalezeno v jezeře, uzavřen jako sebevražda,
Stephanie má zlé tušení. Co když se za kamarádstvím skrývá záludný, detailně promyšlený
ďábelský plán?

Matčino tajemství / Dilly Court

Román pro ženy. Když se sedmnáctiletá Belinda zamiluje do pohledného anglo-indického
důstojníka, ví, že je to láska na celý život, přesto si uvědomuje, že nemá jejich společná bu-
doucnost sebemenší naději. Poté co se dovídá, že padl při střetu britské armády na hranici
s Afghánistánem, Belinda zjistí, že je těhotná…

Stoprocentní matky / Aimee Molloyová

Spolek mladých matek zvaný Májenky si pravidelně sděluje své radosti a strasti při výchově
dětí. Pohoda skončí ve chvíli, kdy jedné z nich, svobodné matce Winnii, někdo unese chla-
pečka. Případem se zabývá policie, do podezření se dostává sama Winnie a proto se do pátrá-
ní pustí i několik jejích kamarádek. Až konečné finále prozradí, že nebezpečí číhalo
nečekaně blízko.

Kniha o vodě
Knihu Voda a krajina – Kniha o životě

s vodu a návratu k přirozené krajině napsali
a sestavili Václav Cílek, Tomáš Just, Zdeň-
ka Sůvová a kolektiv, vydalo nakladatel-
ství Dokořán s.r.o. v roce 2017. Tato kniha,
a jí podobné, by měla být dnes pro každého
novou Biblí. Ačkoliv se o koloběhu vody
v přírodě dozvídáme už ve škole ve Vlasti-
vědě a s vodou plaveme celý život, tak stej-
ně „běžný člověk“ ví o ní pramálo. Stalo se
to i mně, když jsem se do téhle knihy začet-
la v souvislosti s připravovanou výstavou
na téma Voda. A nedá mi, abych některé
její pasáže z kapitol nyní necitovala.

Kniha má 3 hlavní kapitoly: I. Voda a
její vlastnosti, II. Voda je počátkem života
a III. Voda v krajině.

Nyní uvádím několik myšlenek z kapi-
toly I.: …V posledních několika letech je
téměř každý následující rok o něco teplejší
než minulý, a to i přes poněkud klesající
sluneční aktivitu současného 25. sluneční-
ho cyklu. Zároveň světový oceán do hloubky
2 kilometrů pojal neobvykle vysoký obsah
tepla, které bude v tom lepším případě ztrá-
cet dalších dvě desetiletí… Tato situace zna-
mená, že Země vstupuje do nové klimatické
fáze, kterou můžeme zkratkovitě popsat
jako „situaci sucha a povodně“… Součástí
mnoha současných problémů s vodou ne-
jsou jenom technické úpravy, klimatická
změna a stav krajiny, ale také náš vztah
k vodě, jejíž kvalitu a dostupnost považuje-
me za samozřejmé… V zásadě je voda látka,
která nejprve umožňuje geologickou evolu-
ci, ta pak vytváří podmínky pro biologic-
kou evoluci a prostřednictvím atmosféry
vhodnou kolébkou vyšších životních fo-
rem. Voda je nejen médiem, ze kterého je
život vystavěn, ale také informační sítí –
„matrixem“, světovou knihovnou, jež umož-
ňuje planetární mezidruhový oběh informa-
cí a do určité míry zmírňuje toky zemských
energií.

Tolik první ukázka z knihy o vodě, která
je skutečně vzrušujícím čtením.

K. Jarolímková
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¡ Prodám šikovnou malou káru za auto, 120 x 120 cm s nástavbou.
Tel.: 724 347 937

řádková inzerce
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Velikonoční foto-ohlédnutí z 2. třídy ZŠ N. Hrady

Evička Honzík

Matyáš

Honzík Terezka

Natálka Matěj Terezka

KubíkNatálka
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