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Co korona vzala a dala
Po třech měsících koronavirové krize to

konečně vypadá, že se život ve městě začne
pomalu vracet do normálu. Optimisté budou
doufat, že vše bude směřovat k návratu do ob-
dobí před začátkem pandemie, pesimisté bu-
dou čekat, zda v blízké době nepřijde ještě
něco horšího. Již nyní však také často slyším
povzdechy nad tím, co všechno krize omezila
či omezí, a také nad tím, co případně přinese
nového v dobrém i zlém. I pro naše město zna-
menal nouzový stav velký zásah.

Dřívější premiér a prezident V. Klaus kdy-
si řekl, že peníze jsou až na prvním místě. Pro-
to bych začal od nich a věřím, že skončíme
u něčeho optimističtějšího.

Finanční dopad krize
Nouzový stav a omezení samozřejmě za-

sáhly i do financí. Uzavřením některých ob-
chodů, provozoven a třeba i omezením nebo
zastavením výroby bylo různou formou posti-
ženo mnoho živnostníků a zaměstnanců. Ně-
kteří zaměstnanci museli zůstat doma za část
platu či vybírat dovolené, někteří živnostníci
a podnikatelé nemohli provozovat své firmy a
nabízet služby.

I pro město Nové Hrady krize znamená fi-
nanční dopad. Mluví se o propadu sdílených
daní o cca. 10 – 11%, což by pro nás znamena-

lo úbytek 4 – 5 miliónů korun. Dopad však
může být ještě větší, protože se nemusí podařit
naplnit i některé navazující položky rozpočtu
v rovině příjmů. Zabezpečení zdravotních po-
můcek a hygienická opatření ve veřejných bu-
dovách, školce a škole pak naopak znamenají
neplánované výdaje navíc. K tomu ještě paní
ministryně financí mluví o dalším omezení
obecních rozpočtů k pokrytí náhrad pro OSVČ
a s.r.o. Mluví se sice o jakýchsi kompenzacích
formou dotací či příspěvků, ale mohou to být
jen těšínská jablíčka…

Proto rada města společně s ekonomickým
odborem přistoupila k jistým opatřením v rám-
ci rozpočtu a začali jsme hledat rezervy či mož-
né škrty. Výhodou je, že naše město zodpovědně
hospodařilo v minulých letech, proto můžeme
sáhnout také do přebytků hospodaření z minu-
lých let. Pokud bychom již nezahajovali nové
neplánované akce, měli bychom za stávajících
předpovědí vše zvládnout bez větších komplika-
cí. Pro jistotu zvládnutí možných propadů v rámci
toku daní a plateb za investiční akce a opravy
však rada navrhne zastupitelstvu schválení re-
volvingového úvěru (kontokorent), který by-
chom mohli v případě krátkodobého výpadku
financování použít.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
pokračování na str. 6

Poděkování Hasičance
Děkujeme novohradské kapele „Hasičanka“ a panu Heidingerovi za krásné vystoupení

před našimi balkony. Vystoupení se všem moc líbilo a věříme, že si opět při další akci spo-
lečně zazpíváme. Obyvatelé pečovatelského domu, Nové Hrady

Až se znovu otevře mateřská školka, budou mít
děti něco nového na koukání. Více uvnitř čísla.

K.J.

Jak jde voda a výtvarno dohromady můžete
vidět na první letošní „skutečné“ výstavě
v Koželužně. Otevřeno máme každý víkend a
středu od 10 do 16 hodin.                        K.J.
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Zápis ze 49. schůze městské rady

ze dne 20.04.2020

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, tajemník

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení ze 48. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 48. jednání rady města.

� 2. Prodloužení pronájmu
Rada města schvaluje záměr pronájmu části
pozemků p.č. 829/11 a 863/29 v k.ú. Nové
Hrady, na dobu určitou pěti let za částku
2Kč/m2/rok a pověřuje tajemníka MěÚ zve-
řejněním záměru na úřední desce města.
(Rada obdržela od manželů Klímových,
manželů Caletkových, pana Zdeňka We-
gera a Michala Wegera a žádost pana Jiří-
ho Cibranského o prodloužení pronájmů
části pozemků p.č. 829/11 a 863/29 v k.ú.
Nové Hrady.)

� 3. Odkoupení pozemku
– manželé Lužičští
Rada města bere na vědomí žádost o odpro-
dej pozemku parc.č. KN 1188/14 v k.ú. Na-
kolice a pověřuje Osadní výbor Nakolice -
Vyšné - Obora dalším projednáním.
(Rada obdržela žádost od manželů Lužic-
kých o odkoupení pozemku p.č. 1188/14
v k.ú. Nakolice za účelem spojení s poze-
mky, které již v okolí vlastní.)

� 4. Prodejna Flop v Nových Hradech
Rada města bere na vědomí návrh společ-
nosti FLOSMAN a.s. s tím, že po dodání
podkladů bude zveřejněn záměr na prodej
části pozemku parc. č. KN 297/2, části po-
zemku parc.č. KN 297/17 a části pozemku
parc. č. KN 296 (vše v k.ú. Nové Hrady) a k
části pozemku parc.č. KN 297/2 bude před-
ložena smlouva o zřízení věcného břemene.
(Na základě místního šetření z usnesení
rady č. 44, bodu 3, rada obdržela návrh od
společnosti FLOSMAN a.s. na řešení zále-
žitosti v zřízení věcného břemene na poze-
mku parc.č. KN 297/2 a odkupu částí
pozemků parc.č. KN 297/17, KN 297/17 a
KN 296 za účelem rozšíření prodejny potra-
vin Flop Top a zřízení 3 parkovacích stání.)

� 5. Koupě čerpadla – TJ Nové Hrady
Rada města souhlasí s poskytnutím finanč-
ních prostředků na zakoupení nového čer-
padla k vrtu na tenisových kurtech za
podmínek, že nákup čerpadla provede město
Novém Hrady s tím, že po poskytnutí a vy-
učtováni dotace MŠMT a TJ Nové Hrady
dojde k přeúčtování částky na TJ Nové Hra-
dy a čerpadlo se následně stane majetkem TJ.
(Rada obdržela žádost pana I. Dorotoviče,
předsedy TJ Nové Hrady, o poskytnutí fi-
nančních prostředků na zakoupení nového
čerpadla k vrtu pro na tenisové kurty a za-
vlažování fotbalového hřiště. Na stávajícím

čerpadle došlo k neopravitelné poruše. Hod-
nota stávajícího, neopravitelného, čerpadla
byla před třemi lety, kdy bylo pořízeno, cca
25.000 Kč.)

� 6. Poskytnutí slevy na nájemném
– spol. Kousek s.r.o., paní Tesařová,
paní Ferenčíková
Rada města schvaluje prominutí nájemného
z nebytových prostor v objektu č.p. 11,
Nové Hrady společnosti Kousek s.r.o., v ob-
jektu č.p. 55, Nové Hrady paní Tesařové a
v objektu č.p. 110, Byňov paní Ferenčíkové
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 obdržela žádosti od spol. Kousek s.r.o.
(provozovna vinného baru náměstí v N.H.,
č.p.11), paní Tesařové (Květinářství, NH,
č.p. 55) a paní Ferenčíkové (Smíšené zboží
v Byňově, č.p. 110) k poskytnutí slevy z ná-
jemného nebytových prostor.)

� 7. Rozpočtové opatření č. 4/2020
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 4/2020.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 4/2020.)

� 8. Kritéria přijímání dětí pro školní rok
2020-2021 – M.Š. N.Hrady
Rada města bere na vědomí kritéria pro při-
jímání dětí do Mateřské školy Nové Hrady
pro školní rok 2020-2021 od ředitelky MŠ
NH Mgr. Olgy Tuscherové na vědomí. Rada
města bere na vědomí informaci o provedení
výmalby ve vnitřních prostorách školy.
(Rada obdržela od ředitelky MŠ NH Mgr.
Olgy Tuscherové kritéria pro přijímání dětí
do Mateřské školy Nové Hrady pro školní
rok 2020-2021. Rada města byla též infor-
mována o provedení výmalby ve vnitřních
prostorách školy.)

� 9. Žádost o poskytnutí individuální
dotace – Prevent 99 z.ú.
Rada města bere na vědomí Žádost o poskyt-
nutí individuální dotace - Prevent 99 z.ú a
postupuje žádost k projednání Finanční ko-
misi a Sociální komisi rady města N. Hradů.
(Rada města obdržela od společnosti
PREVENT 99 z.ú., Strakonice žádost o pos-
kytnutí individuální dotace na zajištění
běžného provozu služby/služeb Jihočeský
streetwork PREVENT. Cílovou skupinou
programu jsou osoby závislé a závislostmi
ohrožené osoby. Hlavními cíli služby jsou
snižovaní rizik spojených s užíváním drog a
ochrana veřejného zdraví. Výše požadova-
né dotace: 35.310 Kč.)

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

� 11. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících správních řízeních, ve kterých je

město účastníkem řízení, a neměla k nim
připomínky.)
� 12. Dodatek č. 4 Smlouvy

o provozování, odstranění a přepravě
odpadu ze sběrného dvora Nové Hrady
Rada města schvaluje Dodatek č. 4 Smlou-
vy o provozování, odstranění a přepravě od-
padu ze sběrného dvora Nové Hrady a
pověřuje starostu jeho podpisem.
(Rada obdržela návrh Dodatku č. 4 Smlouvy
o provozování, odstranění a přepravě odpa-
du ze sběrného dvora Nové Hrady uzavřené
mezi objednatelem: Město Nové Hrady
a zhotovitelem: FCC České Budějovice,
s.r.o. Dodatek č. 4 mění: a) odstavec 3.5
smlouvy S 04 000 58 ve věci ceny využití a
odstranění vyjmenovaných druhů odpadu;
b) bod 8.8 smlouvy S 04 000 58 ve věci sta-
novení provozní doby dvora.)
� 13. Náklady obce na COVID-19

Rada města bere na vědomí náklady města
Nové Hrady na zajištění opatření k zabránění
šíření nákazy korona virem COVID - 19 v ob-
dobí od 12.3.2020 s výhledem do 30.04.2020.
(Starosta ve spolupráci s Ekonomickým od-
borem MěÚ Nové Hrady informoval o nákla-
dech města Nové Hrady na zajištění opatření
k zabránění šíření nákazy korona virem
COVID-19 v období od 12.3.2020 s výhle-
dem do 30.04.2020. Celkové náklady za
toto období činí cca. 270.000 Kč (roušky,
dezinfekce ad).)
� 14. Projekt "Nové Hrady – Veveří – vrt

HV-3"
Rada města bere na vědomí Projekt prací hyd-
rogeologického průzkumu, Odborný posudek
posilujícího vodního zdroje a oceněný polož-
kový výkaz výměr "Nové Hrady - Veveří - vrt
HV-3" a souhlasí s podáním žádosti.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.
projekt prací hydrogeologického průzku-
mu, odborný posudek posilujícího vodního
zdroje a oceněný položkový výkaz výměr
k akci "Nové Hrady - Veveří - vrt HV-3",
který vypracoval RNDr. L. Paštyka. Cílem
projektu je získání dotace k provedení vrtu
za účelem rozšíření vodních zdrojů pro
město Nové Hrady.)
� 15. Dodatek č. 1 – ČOV Nové Hrady –

obnova odvodňovacího zařízení kalů
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo na akci "ČOV Nové Hrady -
obnova odvodňovacího zařízení kalů" a po-
věřuje starostu jeho podpisem.
(Rada města obdržela návrh Dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo na akci ČOV Nové Hrady -
obnova odvodňovacího zařízení kalů uzav-
řené mezi objednatelem: Město Nové Hrady
a zhotovitelem: CENTRIVIT, spol. s r. o. Do-
datkem na základě započtení dodatečných
stavebních prací dochází k celkovému na-
výšení díla o 29.351 Kč bez DPH.)
� 16. Dodatek č. 1 – Zvýšení bezpečnosti

chodců v Nových Hradech
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo na akci Zvýšení bezpečnosti
chodců v Nových Hradech a pověřuje sta-
rostu jeho podpisem.
(Rada města obdržela návrh Dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo na akci Zvýšení bezpečnosti

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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chodců v Nových Hradech uzavřené mezi
objednatelem: Město Nové Hrady a zhoto-
vitelem: ERTL Milan s.r.o. Dodatek mění
po započtení dodatečných stavebních prací
cenu díla, kdy dochází k celkovému navýše-
ní díla o 207.071 Kč bez DPH.)
� 17. Nájemní smlouva – Ferenčíková

(revokace)
Rada města ruší usnesení č. 19 z 41. jednání
rady města a nově schvaluje pronájem poze-
mku parc. č. st. 249, jehož součástí je stavba
čp. 110 k.ú. Byňov, nebytové prostory o vý-
měře 180 m2 Jiřině Ferenčíkové, Nové Hra-
dy za částku 16.867Kč/rok, na dobu pěti let
s tříměsíční výpovědní lhůtou a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu rada opě-
tovně projednala žádost paní Ferenčíkové a
souhlasila s podmínkami pronájmu na ob-
dobí 5 let. V rámci předchozího projednání
došlo k chybě v zápisu (prodloužení smlou-
vy dodatkem), po konzultaci s krajským
úřadem je navrženo uzavření nové samos-
tatné nájemní smlouvy.)
� 18. Projekt "Společně pro národní

přírodní památku Terčino údolí za
účelem její revitalizace a zajištění
dlouhodobé atraktivity pro její
návštěvníky"
Rada města schvaluje podání projektové žá-
dosti k akci "Společně pro národní přírodní
památku Terčino údolí za účelem její revita-
lizace a zajištění dlouhodobé atraktivity pro
její návštěvníky" k Ministerstvu financí
v rámci Fondů EHP 2014-2021, Program
Kultura, výzva Revitalizace movitého a ne-
movitého kulturního dědictví a pověřuje sta-
rostu Mgr. V. Hokra a místostarostu Mgr. M.
Jarolímka finalizací žádosti a jejím podáním.
(Rada města projednala návrh projektové
žádosti k akci "Společně pro národní přírod-
ní památku Terčino údolí za účelem její re-
vitalizace a zajištění dlouhodobé atraktivity
pro její návštěvníky", která byla připravena
ve spolupráci s místními organizacemi za-
bývajícími se ochranou životního prostředí,
resp. péčí o NPP Terčino údolí. Partnery
projektu jsou též Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR a další majitelé pozemků
v rámci parku. Projekt byl připraven k podá-
ní do tzv. Norských fondů a jeho obsahem
jsou aktivity rozložené do tří let (např.
oprava cestní sítě, vstupní brány, náhonu
k vodopádu, ad.). Rozpočet projektu je
15 255 274 Kč, dotace v případě podpoření
dle projektové žádosti činí 13 729 746 Kč
(90%). )
� 19. Dodatek ke smlouvě E.ON Energie

a.s. – "Úsporné LED osvětlení v sálu
hotelu Máj"
Rada města schvaluje Dodatek č.1 ke
smlouvě o dílo ze dne 27.11.2019 se společ-
ností E.ON Energie a.s. k akci "Úsporné
LED osvětlení v sálu hotelu Máj" a pověřu-
je starostu jeho podpisem.
(Rada města projednala návrh na uzavření
Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne
27.11.2019 se společností E.ON Energie

a.s. k akci "Úsporné LED osvětlení v sálu
hotelu Máj". Dodatkem dochází k prodlou-
žení realizace akce, a to s ohledem na snahu
města k zajištění finančních prostředků k
realizaci prostřednictvím dotačního titulu
Jihočeského kraje. Dodatkem se mění ter-
mín dodání díla (31.12.2020).)

Zápis ze 50. schůze městské rady

ze dne 27.04.2020

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, tajemník

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení ze 49. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 49. jednání rady města.
� 2. Jmenování členů konkursní komise –

Základní škola Nové Hrady
Rada města jmenuje předsedu a členy kon-
kursní komise pro posuzování uchazečů
o jmenování na vedoucí pracovní místo ře-
ditelky/ředitele Základní školy Nové Hrady
ve složení: předseda komise Mgr. Vladimír
Hokr, ostatní členové Mgr. Michal Jarolí-
mek, Jana Palmová, Mgr. Jana Drdáková,
Mgr. Jana Stejskalová, Mgr. Ivana Pelecho-
vá, Ing. Jana Fišerová a Ing. Jan Urban,
Ph.D. a pověřuje tajemníka zasláním pozvá-
nek na schůzku konkursní komise.
(Rada obdržela návrh na jmenování předse-
dy a členů konkursní komise pro posuzová-
ní uchazečů o jmenování na vedoucí
pracovní místo ředitelky/ředitele Základní
školy Nové Hrady. Složení komise: Předse-
da komise: Mgr. Vladimír Hokr (určený zři-
zovatelem), Ostatní členové: Mgr. Michal
Jarolímek (určený zřizovatelem), Jana Pal-
mová (určený krajským úřadem), Mgr. Jana
Drdáková (odborník v oblasti státní správy,
personalista nebo psycholog), Mgr. Jana
Stejskalová (odborník v oblasti státní sprá-
vy, personalista nebo psycholog), Mgr. Iva-
na Pelechová (pedagogický pracovník),
Ing. Jana Fišerová (školní inspektor ČŠI),
Ing. Jan Urban, Ph.D. (člen školské rady).)

Zápis z 51. schůze městské rady

ze dne 06.05.2020

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení ze 50. jednání rady

města
Rada provedla kontrolu usnesení ze 50. jed-
nání rady města a neměla k nim připomínky.
Příloha: Zápis z 50. schůze městské rady
Hlasování: 5 pro návrh
Usnesení: Rada města bere bez připomínek na vě-
domí kontrolu usnesení z 50. jednání rady města.

� 2. Nájemní smlouva – Lesy ČR
Rada obdržela od společnosti Lesy ČR, s.p.
návrh nájemní smlouvy č.145/2020/206 k
pozemkům parc. č. 364 a parc.č. 1372/10 v
k.ú. Byňov. Předmětem smlouvy je proná-
jem pozemků o výměře 368 m2 u tzv. azylo-
vého domu v osadě Jakule na dobu určitou,
tj. od 1.6.2020 do 31.12.2024.
Příloha: Návrh nové Nájemní smlouvy od spo-
lečnosti Lesy ČR, a.s., na pozemky v Byňově,
e-mail ze dne 04.05.2020 (6 str.)
Hlasování: 5 pro návrh
Usnesení: Rada města schvaluje smlouvu
č.145/2020/206 s Lesy České republiky, s.p., a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

� 3. Smlouva o budoucí smlouvě –
"Hlinov, K 1178/3-kabel NN"
Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, České Budějovice návrh smlouvy č.:
1030059425/002 o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene na stavbu: Hlinov,
K 1178/3-kabel NN. Stavbou bude zatížen
pozemek parc. č. 1180/6 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů.
Příloha: Návrh společnosti SETERM CB, a.s.
České Budějovice na uzavření smlouvy o budou-
cí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu
s názvem "Hlinov, K 1178/3 - kabel NN", došlá
pošta č.j. 1023/2020 ze dne 30.04.2020 (5 str.)
Hlasování: 5 pro návrh
Usnesení: Rada města souhlasí se smlouvou č.:
1030059425/002 o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene se společností E.ON Distri-
buce, a.s. České Budějovice na akci: Hlinov,
K 1178/3-kabel NN, za jednorázovou úplatu ve
výši 10.000 Kč a postupuje návrh ke schválení
zastupitelstvu města.

� 4. Pacht pozemků – Ing. Baldík
(po zveřejnění)
Po zveřejnění záměru rada opětovně pro-
jednala žádost Ing. Baldíka o propachtování
pozemků p.č. 2200 a 2206 v k.ú. Vyšné.
Příloha: Žádost Ing. R. Baldíka, bytem Žofina
Huť o propachtování pozemků p.č. 2200 a 2206 v
k.ú. Vyšné, došlá pošta č.j. 20.04.2020 (3 str.)
Hlasování: 5 pro návrh
Usnesení: Rada města schvaluje propachtování poze-
mků parc. č. 2200 o výměře 631 m2 a 2206 o výměře
1340 m2 v k.ú. Vyšné, Ing. R. Baldíkovi, Žofina Huť
na dobu určitou pěti let, za částku 394,-Kč/rok a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.

� 5. Oznámení o změně – MO ČRS N. Hrady
Rada obdržela oznámení o změnách ve vý-
boru MO ČRS Nové Hrady. Novým předse-
dou byl na mimořádné schůzi výboru MO
zvolen Mgr. Petr Kroupa a místopředsedou
pan Vladimír Gregor.
Příloha: Informace o změně ve výboru MO ČRS
Nové Hrady, došlá pošta č.j. 1055/2020 ze dne
04.05.2020 (1 str.)
Hlasování: 5 pro návrh
Usnesení: Rada města bere na vědomí oznámení
o změnách ve výboru MO ČRS Nové Hrady.

� 6. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru –
Komerční banka a.s.
Rada obdržela od Komerční banky a.s. návrh
Dodatku ke smlouvě o úvěru č. 99020844429.
Dodatkem se prodlužuje možnost čerpání úvěru
k vodohospodářskému majetku do 30.9.2020.
Příloha: Návrh Komerční banky, a.s. na Dodatek
č. 3 ke smlouvě o úvěru k vodohospodářskému
majetku, e-mail ze dne  06.05.2020
Hlasování: 5 pro návrh
Usnesení: Rada města souhlasí s Dodatkem č. 3
smlouvy o úvěru č. 99020844429 s Komerční
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bankou a.s. a postupuje návrh ke schválení zastu-
pitelstvu města.

� 7. Odpuštění nájmu – Pelderlová,
Smrčková
Rada města obdržela žádost od paní Pelder-
lové a paní Smrčkové, Nové Hrady o odpuš-
tění či snížení nájmu z důvodu nouzového
stavu COVID-19 a vládních nařízení, kdy
na základě těchto opatření musela být tato
provozovna uzavřena, popř. kdy byl výdej
umožněn pouze přes výdejní okénko.
Příloha: Žádost paní M. Pelderlové a M. Smrčko-
vé o odpuštění či snížení nájmu z nebytových
prostor, e-mail ze dne 27.04.2020 (1 str.)
Hlasování: 5 pro návrh
Usnesení: Rada města schvaluje prominutí ná-
jemného z nebytových prostor v objektu č.p. 43
paní Pelderlové a paní Smrčkové, Nové Hrady po
dobu opatření vlády ČR k nouzovému stavu a tr-
vání omezení užívání předmětných prostor pro
podnikání a pověřuje Technické služby (p. Dus-
pivová) města Nových Hradů přípravou dodatku
k nájemní smlouvě.

� 8.  Odpuštění části poplatku –
DIMATEX CS, spol. s r.o.
Rada města obdržela žádost od společnosti
DIMATEX CS, spol. s r.o. o odpuštění ná-
jmu za umístění kontejnerů na pozemcích
města Nové Hrady po dobu opatření vlády
ČR, kdy byla zastavena velká část odbytu
na textil.
Příloha: Žádost společnosti DIMATEX CS, spol.
s r.o. Stráž nad Nisou o částečné prominutí ná-
jemného/platby za umístění kontejnerů na textil
v době SARS-CoV-2, došlá pošta č.j. 1021/2020
ze dne 29.04.2020 (1 str.)
Hlasování: 5 pro návrh
Usnesení: Rada města schvaluje společnosti
DIMATEX CS, spol. s r.o. odpuštění poplatku za
umístění 2 ks kontejnerů po dobu opatření vlády
ČR k nouzovému stavu a pověřuje tajemníka
MěÚ Nové Hrady přípravou dodatku k nájemní
smlouvě.

� 9. Zápisy finanční komise
Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise (22.4. a 28.4. 2020) s doporučením pro
radu.
Příloha: Zápis z jednání finanční komise duben
2020 (2. Jednání) k výběrovému řízení Moderni-
zace odstavné plochy, k.ú. Byňov (2 str.)
Zápis z jednání finanční komise duben 2020 (3.
Jednání v dubnu) k zakázce Nové Hrady - Obnova
dávkování chemikálií na ÚV (2 str.)
Hlasování: 5 pro návrh
Usnesení: Rada města bere na vědomí zápis
z jednání finanční komise ze dne 22.4.2020 a
28.04.2020.

� 10. Výběrového řízení – Modernizace
odstavné plochy, k.ú. Byňov
Rada obdržela protokol o otevírání obálek s
nabídkami na akci: Modernizace odstavné
plochy, k.ú. Byňov ze dne 22.04.2020. Cel-
kem bylo v rámci výběrového řízení podáno
9 nabídek. Hodnotící komise doporučila vy-
brat jako dodavatele společnost ERTL Mi-
lan s.r.o., Kaplice, která nabídla nejnižší
cenu (981.196,- Kč bez DPH).
Příloha: Protokol z jednání hodnotící komise k vý-
běrovému řízení "Modernizace odstavné plochy,
k.ú. Byňov"
Hlasování: 5 pro návrh

Usnesení: Rada města bere na vědomí protokol o
otevírání obálek s nabídkami na akci: Moderni-
zace odstavné plochy, k.ú. Byňov.
Rada města schvaluje jako dodavatele veřejné
zakázky "Modernizace odstavné plochy, k.ú. By-
ňov", společnost ERTL Milan s.r.o., Kaplice a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

� 11. Výběrového řízení – Nové Hrady
Obnova dávkování chemikálií na ÚV
Rada obdržela protokol o otevírání obálek
s nabídkami na akci: Nové Hrady Obnova
dávkování chemikálií na ÚV ze dne
28.04.2020. V rámci výběrového řízení
byly podány 3 nabídky. Hodnotící komise
ze dne 28.04.2020 doporučila vybrat jako
dodavatele společnost VODASERVIS
s.r.o., Žďár nad Sázavou, která nabídla nej-
nižší cenu (1.840.000,- Kč bez DPH.)
Příloha: Protokol z jednání hodnotící komise
k výběrovému řízení "Nové Hrady Obnova dáv-
kování chemikálií na ÚV"
Hlasování: 5 pro návrh
Usnesení: Rada města bere na vědomí protokol o
otevírání obálek s nabídkami na akci "Nové Hra-
dy Obnova dávkování chemikálií na ÚV".
Rada města schvaluje jako dodavatele veřejné za-
kázky "Nové Hrady Obnova dávkování chemikálií
na ÚV" společnost VODASERVIS s.r.o., Žďár nad
Sázavou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

� 12. Žádost o finanční podporu – Linka
bezpečí, z.s.
Rada obdržela od Linky bezpečí, z.s. žádost
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč.
Příloha: Žádost Linky bezpečí, z.s. o pokračová-
ní podpory, došlá pošta č.j. 970/2020 ze dne
23.04.2020 (1 str.)
Hlasování: 5 pro návrh
Usnesení: Rada města bere na vědomí žádost
Linky bezpečí, z.s. o poskytnutí dotace a postu-
puje žádost k projednání finanční, sociální a pro-
rodinné komisi.

� 13. Stavební řízení
Rada byla starostou informována o probíha-
jících stavebních řízení a neměla k nim při-
pomínky.
Příloha: č.j. SÚNH-946/2020/44/330/PL ze dne
29.04.2020 (5 str.), č.j. SÚNH-21/2020/23/ 328/PL
ze dne 17.04.2020 (6 str.)
Hlasování: 5 pro návrh
Usnesení: Rada města bere na vědomí probíhající
stavební řízení.

� 14. Správní řízení
Rada byla starostou informována o probíha-
jících správních řízeních, ve kterých je město
účastníkem řízení a neměla k nim připomínky.
Příloha: MěÚ Trhové Sviny - Odbor dopravy a
sil. hospodářství: Opatření obecné povahy VV -
změna stanovení přechodné úpravy provozu, do-
šlá pošta č.j. 965/2020 ze dne 23.04.2020 (4 str.),
Výzva k seznámení se s podklady pro vydání roz-
hodnutí "Polní cesty v k.ú. Veveří u Nových Hra-
dů a Mýtiny" došlá pošta č.j. 985/2020 ze dne
27.04.2020 (3 str.), OŽP - Rozhodnutí o finanč-
ním odvodu, došlá pošta č.j. 980/2020 ze dne
27.04.2020 (3 str.), č.j. 981/2020 ze dne
27.04.2020 ze dne 27.04.2020 (3 str.), Sdělení k
akci "Oprava a odbahnění vodních nádrží "Kr-
čínský rybník horní a dolní", došlá pošta č.j.
969/2020 ze dne 23.04.2020 (2 str.), Rozhodnutí
v akci "Byňov zkruhování sítě NN", došlá pošta
č.j. 1018/2020 ze dne 28.04.2020 (3 str.), Ozná-
mení o zahájení řízení "Oprava a odbahnění vodní
nádrže - Krčínský horní a dolní rybník", došlá pošta
č.j. 934/2020 ze dne 20.04.2020 (2 str. )Odbor vý-
stavby - Možnost seznámení se s podklady "Oprava
vstupního schodiště hrobky Buquoy v N.H." došlá
pošta č.j. 954/2020 ze dne 24.04.2020 (3 str.), Ozná-
mení o 5. Aktualizaci územně analytických pod-

kladů ORP, došlá pošta č.j. 984/2020 ze dne
27.04.2020 (5 str.)Katastrální úřad pro Jihočeský
kraj - Oznámení o zahájení řízení, došlá pošta č.j.
1043/2020 ze dne 30.04.2020 (3 str.), Vyhodno-
cení připomínek k Obsahu návrhu Změny č. 4 ÚP
Hranice u N.H, došlá pošta č.j. 933/2020 ze dne
16.04.2020 (12 str.), Krajský úřad Jihočeského
kraje- Oznámení o zahájení řízení, došlá pošta č.j.
971/2020 ze dne 24.04.2020 (2 str.), NPÚ - KPZ
Novohradsko - Údolí u N.H. areál Terčina údolí, do-
šlá pošta č.j. 1041/2020 ze dne 30.04.2020 (2 str.)
Hlasování: 5 pro návrh
Usnesení: Rada města bere na vědomí probíhají-
cí správní řízení.

� 15. Směna/prodej pozemků
Rada města opakovaně projednala návrh
týkající se směny či prodeje pozemků mezi
městem Nové Hrady, manžely Kypetový-
mi a společností Novohradské hory s.r.o.
ve věci pozemků parc.č. 994/4, parc.č. KN
994/2, parc.č. 333/28 a část pozemku
parc.č. 994/7, k.ú. Nové Hrady (vše ve
vlastnictví města Nové Hrady o celkové
výměře 1.675 m2) a parc.č. 1580 v k.ú, Mý-
tiny (o výměře 1109 m2), parc. č. 732/21 díl
a v k.ú. Nové Hrady (o výměře 489 m2) a
část pozemku parc.č. 333/24 (cca. 40 m2 -
bude upřesněno dle GP) ve vlastnictví SJM
Kypet/Kypetová/Novohradské hory o cel-
kové výměře cca 1.638 m2. Směna či vzá-
jemný prodej by řešil z pohledu města
získání pozemků pod komunikacemi v No-
vých Hradech a v k.ú. Mýtiny. Město by za
tyto pozemky nabídlo nevyužívané pozem-
ky uvnitř areálu Na Zámeckém.
Příloha: návrh směny pozemků
Hlasování: 5 pro návrh
Usnesení: Rada města schvaluje záměr smě-
nit/prodat pozemky parc. č. 994/4, parc. č. KN
994/2, parc. č. 333/28 a část pozemku parc. č.
994/7, k.ú. Nové Hrady a pověřuje tajemníka
MěÚ Nové Hrady zveřejněním záměru na úřední
desce města.

� 16. Pozemky pod vodojemem
– po zveřejnění
Po zveřejnění záměru prodeje pozemků
v lokalitě Pod vodojemem rada opětovně
projednala žádost pana J. Macha, Nové
Hrady o koupi pozemku parc. KN 824/47 v
k.ú. Nové Hrady, který má zájem využít
tyto pozemky k podnikání.
Příloha: Žádost pana J. Macha, bytem Nové Hra-
dy o prodej pozemku parc. č. KN 824/47 v k.ú.
Nové Hrady, lokalita u vodojemu, došlá pošta č.j.
306/2020 ze dne 05.02.2020 (1 str.), Mapa (1 str.)
Hlasování: 5 pro návrh
Usnesení: Rada města schvaluje záměr prodeje
pozemku parc. č. 824/47 v k.ú. Nové Hrady o vý-
měře 1.531 m2, dle návrhové studie ZTV Pod Vo-
dojemem panu J. Machovi a postupuje žádost ke
schválení zastupitelstvu města.

� 17. Obnovení provozu MŠ Nové Hrady
Rada města projednala po zmírnění naříze-
ných opatření v souvislosti s COVID-19
znovuotevření Mateřské školy Nové Hrady.
Hlasování: 5 pro návrh
Usnesení: Rada města souhlasí s obnovením pro-
vozu Mateřské školy od 25.5.2020.

� 18. Zrušení výběrového řízení - Nové
Hrady – Hrobka Buquoy, parc.č. st.
238, k.ú. Nové Hrady; Oprava
vstupního schodiště
Rada byla informována o průběhu výběro-
vého řízení k akci "Nové Hrady - Hrobka
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Buquoy, parc.č. st. 238, k.ú. Nové Hrady;
Oprava vstupního schodiště". Akce byla
připravována pro realizaci v rámci progra-
mu regenerace MPR a MPZ. V rámci vý-
běrového řízení byla podána pouze jedna
nabídka, která navíc výrazně převyšovala
plánovanou cenu stanovenou projektantem
(o 384 130 Kč bez DPH). V návaznosti na
predikce daňových příjmů měst a obcí -
dopady COVID-19 a jiných výdajů/nižších
příjmů v rozpočtu města Nové Hrady roz-
hodla rada města o zrušení výběrového říze-
ní s tím, že bude vypsáno nové výběrové
řízení, které umožní rozdělení akce na dvě
etapy, u kterých bude možno lépe využít do-
tační financování.
Příloha: Protokol o otevírání obálek ze dne
29.04.2020
Hlasování: 5 pro návrh
Usnesení: Rada města schvaluje zrušení zadáva-
cího řízení na akci "Nové Hrady - Hrobka Buqu-
oy, parc.č. st. 238, k.ú. Nové Hrady; Oprava
vstupního schodiště" v plném rozsahu.

� 19. Smlouva o udělení souhlasu k
provedení stavby – "Polní cesty v k.ú.
Veveří u Nových Hradů a v k.ú.
Mýtiny"
Rada obdržela od Státního pozemkového
úřadu České Budějovice návrh smlouvy
o souhlasu s umístěním a provedením stavby
"Polní cesty v k.ú. Veveří u Nových Hradů
a v k.ú. Mýtiny". Umístěním stavby budou
dotčeny pozemky parc.č. 1801, parc.č. 1806,
parc.č. 1807 v k.ú. Veveří u Nových Hradů
a parc.č. 1551, parc.č. 1557, parc.č. 1578,
parc.č. 1593, parc.č. 1618 v k.ú. Mýtiny.
Tyto polní cesty jsou realizovány v rámci
opatření navazujících na pozemkové úpravy,
rekonstrukce cest je financována z prostřed-
ků Státního pozemkového úřadu České Bu-
dějovice.
Příloha: Návrh smlouvy Státního pozemkového
úřadu, České Budějovice o souhlasu s umístěním
a provedením stavby "Polní cesty v k.ú. Veveří
u Nových Hradů a v k.ú. Mýtiny
Hlasování: 5 pro návrh
Usnesení: Rada města schvaluje Smlouvu o udě-
lení souhlasu k provedení stavby - "Polní cesty
v k.ú. Veveří u Nových Hradů a v k.ú. Mýtiny"
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Pomoc podnikatelům,
pomoc firem městu

Přestože jsme začali hledat cesty k udržení
stability vlastního městského rozpočtu, rozhod-
la rada i o pomoci podnikajícím subjektům, kte-
ré jsou v pronájmu v městských nebytových
prostorech. Podnikatelům jsme nabídli odpuš-
tění nájmů po dobu, kdy nemohli tyto prostory
využívat či byli jinak omezeni ve svém podni-
kání. Těžko tím naše podnikatele zachráníme
od všech problémů, ale bereme tento krok i
jako vyjádření podpory a dobré spolupráce.

Pro mnohé místní živnostníky je také důle-
žité, že realizací městských investičních i ne-
investičních akcí najdou své uplatnění přímo
v našem městě a osadách, ať už jako přímí rea-
lizátoři či subdodavatelé větším firmám.

Zároveň musím ocenit i přístup některých
dlouholetých partnerů města (ČEVAK, a.s.,
OSAM trade s.r.o.), kteří nabídli v době krize
městu pomoc ve formě ochranných pomůcek
či financí pro jejich nákup. Některé firmy pak
deklarovaly svoji pomoc ve formě podpory
kulturních akcí či školských zařízení.

Dopady lidské a sociální
Chápu důležitost financí, jako mnohem

větší však vnímám dopad do roviny lidské a
společenské. Omezení setkávání lidí, nemož-
nost navštívit své blízké v nemocnicích či do-
movech pro seniory, uzavření škol, uzavření
hranic, omezení fungování některých úřadů –
to vše se odehrálo v rozsahu téměř nepředsta-
vitelném. O to větší respekt zaslouží ti, kteří
museli po celou dobu fungovat, museli v růz-
ných pracovních pozicích zabezpečovat chod
obchodů, lékařské péče, úřadů nebo třeba po-
máhat těm, kteří to potřebovali.

Když k tomu připočteme to, že mnohé a
mnozí z nich pak ještě doma museli zvládat se

svými dětmi učivo v rámci distančního studia,
musím opravdu smeknout.

V mnoha ohledech nás omezení od sebe
oddělovala, zároveň si však myslím, že nás i
při vzájemné pomoci či v rámci lidské ohledu-
plnosti také spojovala. A možná i proto se na-
konec v našem městě a okolí vše v první etapě
povedlo zvládnout velmi dobře.

Jaro a část léta bez akcí
Jarní měsíce jsou vždy také ve znamení

tradičních kulturních, spolkových či spole-
čenských akcí. S koncem masopustu tak z po-
hledu akcí nastal opravdový půst. Přišli jsme
o Novohradskou číši, Městský spolkový bál,
různé soutěže, setkání, přednášky, sportovní
akce, dětské dny… Mnohé akce jsou zrušeny i
v červnu (např. dětský den a benefiční koncert
Kdo má rád, Den ochrany přírody… ad.), pro-
tože nebylo jisté, zda vůbec či za jakých pod-
mínek se budou moci uskutečnit.

Museli jsme také odložit realizaci aktivit
v rámci česko-rakouských projektů, protože
dodnes nevíme, zda bude možné bez složitých
omezení tyto akce v létě uspořádat.

V těchto dnech také jednáme o festivalu Ji-
hočeské Nové Hrady. I zde bude záležet na
podmínkách interiérových akcí. Věřím však,
že alespoň část koncertů s Jaroslavem Svěce-
ným a jeho hosty se uskuteční, stejně tak, jako
další jiné kulturní a společenské akce (koncert
na začátku léta na náměstí, letní kino bratří
Čadíků na zámecké louce, divadelní předsta-
vení pro děti i dospělé, koncerty na Kamínku
či Zevlově mlýně ad.).

Jihočeské divadlo
v Nových Hradech

Aby vše nebylo jen o krácení a neuskuteč-
něných akcích, mám i jednou dobrou zprávu.
V jednání je také i něco naprosto nového. Jde
o dvě činoherní představení a jeden operní gala-
koncert, které by v našem městě v srpnu rádo
uskutečnilo Jihočeské divadlo. Naše město by

tak bylo jedním z vybraných míst na jihu Čech,
kde divadlo v rámci venkovní scény nabídne di-
vadelní zážitky formou open air představení
(v areálu zámku). Věřím, že se vše povede při-
pravit a že tím třeba nastavíme novou spoluprá-
ci a přineseme i další představení do našeho
města.

Hurá na prázdniny
Začátkem června by v „normálním“ roce

děti vyhlížely konec školního roku a těšily se
na vysvědčení. Omezení, která většinu dětí drží
mimo školu a neumožňují klasickou výuku,
mají samozřejmě dopad i pro naše nejmenší.
Od konce května sice bude znovu otevřena ma-
teřská škola a vedle devátých tříd i první stupeň
školy, nicméně asi většina učitelů i rodičů bude
souhlasit, když tento ministerstvem a epide-
miology řízený experiment nebudu nazývat
výukou, ale spíše složitě organizovanou a kom-
plikovanou hlídací službou, která přinese pou-
ze částečné opakování učiva a možnost návratu
rodičů do zaměstnání. Ale to by bylo na samos-
tatný článek…

Přál bych nám všem, aby rozvolnění nasta-
vených opatření postupně přiváděla naše životy
do normálu a aby čísla nakažených zůstávala
pořád tak příznivá. Pak bychom mohli doufat
v postupný rozběh ekonomiky, návrat spolko-
vého, kulturního, sportovního a společenské-
ho života a s ním spojených klasických letních
aktivit, akcí a radovánek.

Přeji úspěšný vstup do léta, hodně pohody
a zážitků. A hlavně zdraví, dobrou náladu a
příjemná lidská setkání, pokud možno už bez
roušky na obličeji…

Na úplný závěr chci opakovaně poděkovat
všem, kteří v době krize přiložili ruku k pomo-
ci druhým. Jsem moc rád, že jsme to společně
zvládli, a vím, že v případě potřeby určitě
zvládneme i příště…

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

POZVÁNKA
na 9. veřejné zasedání

Zastupitelstva města Nových Hradů,
které se koná

ve čtvrtek 4. června v 18.00 hodin
v sále Kulturně-spolkového domu

v Nových Hradech
Program:

1. Kontrola usnesení z 8. zasedání
zastupitelstva

2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Úvěrové smlouvy
5. Závěrečný účet města za rok 2019
6. Účetní závěrka města za rok 2019
7. Zařazení území do územní působnosti

MAS Sdružení Růže
8. OZV č. 1/2020 o místních poplatcích
9. Jednorázové odměny za výkon funkce

členům komisí a výborů
10. Interpelace
11. Diskuse
12. Závěr a usnesení

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 5

Co korona vzala a dala
(pokračování ze str. 1)



červen 2020 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 7

Parkování
V době, kdy budete číst tento článek, by již

měly být na několika místech v N. Hradech a
Údolí nainstalovány parkovací automaty. Je-
jich provoz by měl být zahájen až na začátku
července, v červnu bude vše ještě řešeno tra-
diční parkovací službou. Chápu, že automaty
možná někoho vyděsí, proto bych rád popsal
způsob jejich provozu a možná tím i trochu
uklidnil místní občany, protože pro ně se de
facto nic nemění.

Náměstí
Začnu u automatů na novohradském ná-

městí. Dlouhodobě bylo našimi občany kriti-
zováno, že je problém na náměstí zaparkovat,
když člověk potřebuje na nákup, na poštu, na
úřad či na oběd. I já jsem v minulosti k tomuto
tématu vysvětloval, že asi nemůžeme vše sva-
lovat na turisty a že velkou část náměstí bloku-
jí i místní občané. Uzavření hotelů a penzionů
v nedávné době to jen potvrdilo…

Cílem regulace parkování na náměstí není
zisk financí pro městskou kasu, ale primárně
právě zajištění dostatečného počtu parkova-
cích míst pro vyřízení běžných nákupů, jed-
nání na úřadech apod. Chceme, aby se na
náměstí auta „točila“, ne aby z něj bylo od-
stavné celodenní parkoviště nebo soukromá
garáž. Proto jsme se v nastavení fungování
parkování snažili neměnit příliš pravidla, která
se v minulosti osvědčila. To znamená, že jsme
chtěli ponechat část parkování zdarma (prv-
ních 30 minut) či za symbolický poplatek (na-
vazující první hodina za 10 Kč). Protože však
nechceme, aby turisté náměstí využívali
k dlouhodobému stání (a po zaparkování třeba
na celý den odjeli na elektrokolech či šli na vy-
cházku do přírody), nastavili jsme další hodi-
ny parkování vždy po 30 Kč/h tak, aby se
turistovi vyplatilo odstavit svůj automobil na
parkovišti u autobusového nádraží, kde za ce-

lodenní parkování (24 h od zaplacení) zaplatí
jednorázový poplatek 50 Kč.

Zjednodušeně to tedy znamená, že občanům
zůstává půlhodina parkování zdarma (i vícekrát
za den). Jedinou změnou je to, že i pro tuto
půlhodinku zdarma si budou muset dojít k au-
tomatu pro lísteček. Pokud někdo chce svůj
oběd či jiný pobyt na náměstí protáhnout, při-
hodí za další hodinu 10 Kč (nebo třeba jen
5 Kč za půl hodiny).

Opatření je nastaveno tak, že se vybírá do
17h. Pro místní obyvatele, kteří zde bydlí, je
tak parkoviště dostupné zdarma od 16.30h (po
vytištění příslušného lístečku) a do ranního
odjezdu do zaměstnání mohou své auto na
parkovišti zdarma parkovat.

Navíc pro místní obyvatele připravujeme
vyčlenění některých parkovacích ploch v reži-
mu rezidentního stání, což znamená, že na
těchto parkovacích plochách nebudou moci
parkovat turisté. Takto bychom chtěli vymezit
parkování mezi kulturním a spolkovým do-
mem a kostelem, v Navrátilově ulici a ve
dvoře u čp. 233 (u Koželužny).

Parkování na autobusovém
nádraží a u Terčina údolí

Jak jsem již naznačil výše v textu, je parko-
vání u autobusového nádraží primárně směřo-
váno pro návštěvníky města. Postupně
bychom rádi doplnili naváděcí systém tak, aby
již při příjezdu turisté směřovali na toto parko-
viště. Z tohoto parkoviště jsou hlavní památky
či restaurace v krátké docházkové vzdálenosti,
věřím tedy, že turisté budou toto parkoviště

využívat, stejně tak jako hosté penzionů, které
nemají vlastní parkování.

Stejným způsobem je řešeno i parkování
na parkovištích u Terčina údolí, kde jsou tak-
též poplatky nastaveny jako celodenní v reži-
mu: automobil 50 Kč / 24 h, motocykl 25 Kč /
24 h a autobus 100 Kč / 24 h (autobus se týká
pouze parkoviště u vstupní brány).

Další parkovací plochy ve městě
Mimo režim placeného parkování zůstáva-

jí další plochy v centru města či v blízkosti ho-
telu Máj. U nových parkovacích ploch v ulici
5. května (za domem čp. 59) nebo vedle apaty-
ky uvažujeme o jejich začlenění do režimu re-
zidentního parkování. Plochy pro rezidenty by
byly vyčleněny pouze pro občany města či ná-
jemce městských nebytových prostor. Měst-
ský úřad by všem zájemcům zdarma vydal
kartičku, která by byla vedena na jeho jméno a
konkrétní SPZ vozidla. Kartička by tak byla
nepřenosná na návštěvy či pro ubytované
hosty penzionů.

Některé plochy by i nadále zůstaly v reži-
mu bez placení – jedná se o část parkovacích
stání „u sochy“ u hotelu Máj, na točně pod ho-
telem nebo např. u kuželny.

Letošní letní a podzimní provoz bereme
jako zkušební. Uvědomujeme si, že často prá-
vě až v tzv. ostrém provozu můžeme najít i
prostor pro další zlepšení. Jsme proto připra-
veni diskutovat o možných změnách tak, aby-
chom postupnými kroky zabezpečili lepší
celoroční způsob parkování ve městě pro naše
občany.

Mgr. Vladimír Hokr

Zrušení akce 9. ročník Dne ochrany přírody, myslivosti, rybářství
a včelařství – Memoriál Ing. Ludovíta Kasana 2020

Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje, vzhledem k událostem
posledních týdnů vám musíme s lítostí oznámit, že letošní ročník Dne
ochrany přírody, myslivosti, rybářství a včelařství – Memoriál Ing. Lu-
dovíta Kasana, se z důvodu koronavirové nákazy a s tím souvisejících
vládních opatření neuskuteční.

Není možné zajistit a umožnit návštěvu všem, kteří by se chtěli akce
zúčastnit. Počet návštěvníků se v posledních letech pohyboval okolo
jednoho tisíce. Vzhledem ke skutečnosti, že je naše akce zaměřena na-
příč věkovým spektrem a na akci se sjíždí návštěvníci z celé republiky,
hrozilo by zde reálné nebezpečí přenosu nákazy. Toto riziko nechceme
podstupovat, naopak chceme přispět ke zdárnému zdolání nákazy
i s ohledem na skutečnost, že jižní Čechy jsou oblastí s nejnižším
výskytem koronaviru.

Děkujeme všem našim partnerům, kteří se akce tradičně účastní a
podporují ji. Děkujeme také všem ostatním, kteří na Den přírody příspí-
vají svými sponzorskými dary. Pevně věříme, že příští rok se náš den
uskuteční a navážeme na tradici této velmi významné akce na Nových
Hradech, jejíž počátek se datuje do roku 2012 !!

Dále vám oznamujeme, že chystáme jedno malé překvapení. Jedná
se o jeden naučný prvek, který instalujeme do zámeckého parku. Slou-

žit bude především našim dětem a samozřejmě i všem jeho dalším
návštěvníkům.

Závěrem nám dovolte připomenout, že měsíc červen nebyl pro naši
akci zvolen náhodně. Měsíc červen je tradičně mezi myslivci označo-
ván jako měsíc myslivosti a ochrany přírody. V měsíci červnu se do pří-
rody rodí nejvíce mláďat v celém roce a je proto nutné ze strany
myslivců a ochránců přírody dohlížet ve zvýšené míře na dodržování
klidu v přírodě.

Náš apel na všechny návštěvníky naší krásné novohradské přírody
zní - pohybujte se po značených cestách, své čtyřnohé miláčky držte na
vodítku a zvolte i správný čas pro pohyb v přírodě. O tom, že je do lesů
a tedy i na lesní cesty ze zákona o lesích vjezd motorovým vozidlům za-
kázán, snad nemusíme ani mluvit a děkujeme, že respektujete les a jeho
obyvatele.

Všem občanům Nových Hradů včetně přilehlých osad i všem náv-
štěvníkům našeho regionu přejeme krásné letní měsíce a těšíme se
s vámi nashledanou na dalším ročníku Dne ochrany přírody v měsíci
červnu roku 2021.

Organizátoři: Sta.,Voch., Zme., Bry.

Město Nové Hrady oznamuje občanům

Sběrný dvůr Nové Hrady
je od června opět otevřen na Jižním městě,
provozní doba ST, NE 14.00 – 17.00 hodin
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Co se dělo ve školce…
I v průběhu nouzového stavu jsme ve školce nezahálely, ale pilně pracovaly. Po uzavření

školky jsme začaly uklízet a vyklízet veškeré prostory, protože do duhové školky nastoupili ma-
líři. Nejdříve se vybílila kuchyň, postupně i třídy Broučků a Sluníček, šatny, umývárny a chod-
by. Všichni měli o práci postaráno, protože uklidit všechny tyto prostory není žádná legrace. Na
děti čeká příjemné a čisté prostředí, vylepšené namalovanými obrázky od paní učitelek.

Nezapomněly jsme ani na zahradu. Paní učitelky ze žluté školky postupně natřely hrací prvky
a připravily zahradu na jarní odemknutí.

Také vzdělávání pedagogických pracovníků nešlo v tuto dobu stranou – paní učitelky ne-
mohly na semináře osobně, ale absolvovaly zajímavé webináře, které plníme v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků v Šablonách.

Mateřská škola se otevírá 25.5., bohužel ne v úplně běžném režimu. Na paměti všichni musí-
me mít zvýšená hygienická opatření, která se projeví v provozu celé školky. I přes všechna ome-
zení se na děti velmi těšíme a doufáme, že si poslední měsíc ve školce všichni užijeme a nový
školní rok přivítáme bez starostí a obav.

Vaše novohradská školka

Informace – část výňatku z dopisu hejtmanky
Jihočeského kraje ohledně MŠ a ZŠ

Po ukončení činnosti krizových MŠ a ZŠ mají rodiče možnost buď umístit dítě do své MŠ, po-
kud je otevřena, či zajistit péči osobním přístupem za podpory ošetřovného. Z uvedeného vyplý-
vá, že kraj nezajišťuje dále péči o děti a žáky po ukončení nouzového stavu a odpovědnost za
zajištění této péče dále náleží zákonným zástupcům.

Ošetřovné:
− Pro MŠ i ZŠ je dohoda vládní koalice na výši ošetřovného 80 % z denního vyměřovacího

základu.

− Pokud zákonní zástupci ponechají dítě doma, musí mít pro to vážné důvody:
1. dítě patří do rizikové skupiny – astma, imunitní systém nebo žijí v domácnosti s někým,

kdo je rizikový dle kritérií vydaných Ministerstvem zdravotnictví (uvedeno v manuálu
pro MŠ, vydaném MŠMT, přístupný na http://msmt.cz);

2. provozní důvody školy, ve formě:
a) omezení kapacity školy (např. ZŠ, kde budou od 25.5. skupiny max. 15 žáků, někteří

žáci se nevejdou),
b) z důvodu kratší provozní doby – kdy nezvládnou rodiče sjednotit práci a péči o děti.

Za těchto podmínek by bylo možné čerpat dávku ošetřovného i zpětně od 1.5. až do
30.6.2020.

Předepsané vážné důvody musí žadatel uvést v tiskopisu (elektronická verze na ČSSZ).

RYTMÍK
nekončí…

Měly jsme spoustu plánů, ale i nás se
dotkla vlna koronaviru.

Začaly jsme spolupracovat s paní Iva-
nou Hokrovou, která pořádá soutěž Zvonek
z Novohradských hor. Je to soutěž s mno-
haletou tradicí, zahrnuje zpěv, recitaci a
výtvarný obor. Soutěž je rozdělena zvlášť
pro mateřské a základní školy. Pro letošní
rok jsme zařadily právě tanec, přestože se
nakonec téměř nic neuskutečnilo, kontak-
tovaly jsme několik blízkých mateřských
škol a těšily se na novou spolupráci. Naším
cílem bylo společné setkání s přehlídkou
tanečků, které si paní učitelky s dětmi při-
pravily. Ačkoli jde o soutěž, měly jsme
v plánu se pouze dobře pobavit a umožnit
dětem předvést před svými kamarády je-
jich snahu a píli. Doufáme, že příští rok se
k celé akci budeme moct vrátit a podaří se
nám setkání uskutečnit. A možná se tanec
stane součástí celé soutěže.

Po vánočním posezení nás opět oslovila
paní Stanislava Kovářová, zda bychom vy-
stoupily v květnu u příležitosti oslav Dne
matek a my si termín hned poznamenaly
v kalendáři. Přejeme si, abychom příští rok
mohly udělat radost našim děvčatům i divá-
kům a mohly vystoupit.

Na konec školního roku jsme plánovaly
větší vystoupení, jako tomu bylo minulý
rok v Českém domě. Hned v lednu jsme
děvčata seznámily s novou hudbou a taneč-
ními prvky, koupily jsme různé rekvizity a
pustily se do práce. Děvčata jsou ale šikov-
ná a příští rok vám ukážou, co nového se
naučila.

Současný stav nám sice nedovolil usku-
tečnit všechny naše plány, nenecháme se
však odradit a v září budeme pokračovat
s ještě větší radostí a optimismem.

Budeme rády, když mezi sebe budeme
moct přivítat nové zájemce a doufáme, že
nám zůstanou všechny naše stávající ta-
nečnice.

Přejeme všem dětem krásné prázdniny,
děkujeme rodičům za pochopení a budeme
se těšit na další spolupráci.

Soňa Maršálková, Klára Bandíková

Zveme na

VODOHRÁTKY  PRO DĚTI
v Koželužně

v sobotu 6.6., 10–12 a 14–16 hod.
Doprovodný výtvarný program (2 ucelené bloky) pro děti a

hodné rodiče k aktuální výstavě „a VODU, znáte?“.
Komentovaná prohlídka výstavy a Malování v galerii i na

galerijním dvorku aneb co dokáže voda a jejich kamarádky ak-
varelové barvy.

Vstupné dobrovolné, vhodné oblečení nutné, skromné ob-
čerstvení možné. K. Jarolímková
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Kulturní akce v letošním,

možná nestandartním, létě 2020
Plánujeme, chystáme a doufáme, že nebude léto příliš ochuzeno o kulturní zážitky

¢ 29. 6. – 3. 7.
Kulturní festival Novohradské Hraní,
10. ročník, pořádá KIC N. Hrady
Program:
¡ 29.6.–2.7., v cca 21.45 h

Letní kino Bratři Čadíků,
zámecký park,
vstupné dobrovolné pro Konto Bariéry
Pořadí filmů:
  29.6. Hodinářův učeň
  30.6. Vlastníci
  1.7. Ženy v běhu
  2.7. Afrikou na pionýru
¡ 1. 7., 10–16 h

Jako kruhy na vodě – výroba šperků,
pro starší děti a dospělé v Koželužně
¡ 2. 7., 17 h

Divadlo pro děti „O třech princích
a živé vodě“ a „O ztracené princezně“,
Hraje Div. spol. Hroch, doprovod.
program a křest loutky divadelního
Kašpárka, hradní nádvoří, 50 Kč
¡ 3. 7., 18 h

Koncert open air na náměstí
Petr Lûftner s kapelou, Voxel, Abraxas
POZOR!!! Plánovaná nabídka koncertu open air se může změnit vzhle-
dem k okolnostem ve společnosti a nařízením vlády ČR, která by bránila
dle nutných hygienických či jiných organizačních pravidel uspořádání
koncertu. Může nastat i to, že místo jednoho většího koncertu budou
v průběhu července uspořádány koncerty dva komornějšího rázu.

A na co bychom se mohli těšit v srpnu?

Divadla, která plánuje KIC Nové Hrady
¡ 6. 8., 18 h

Divadelní představení pro děti,
„Jak uhlíř zkoumal svěrák
aneb televize Věž uvádí“,
Divadlo Věž, hradní nádvoří, 50 Kč

¡ 13. 8., 18 h

Divadelní představení pro děti
„Větrná pohádka“,
Divadlo Teatr, hradní nádvoří, 50 Kč

¡ 20. 8., 18 h

Divadelní představení pro děti
„O Otesánkovi“,
Divadlo Buchty a loutky,
hradní nádvoří, 50 Kč

¡ 27. 8., 19 h

Strašidelná stezka v zámeckém parku
a doprovodný hudební program, 50 Kč

Další plánovaná kulturní nabídka, pro kterou jsou v současné době
vyjednávány podmínky, pravidla a předprodej vstupenek.

¡ 14. – 17. 8.
Jihočeské divadlo hraje v Nových Hradech
činohra / koncertní provedení opery / zámecký park
poř. Jihočeské divadlo ve spolupráci s městem Nové Hrady

¡ 21. – 24. 8.
Hudební festival Jihočeské Nové Hrady, 5. ročník
série koncertů v Nových Hradech a okolí / poř. město Nové Hrady

Více informací na www.kicnovehrady.cz.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Zveme na 1. ročník
folkového hudebního festivalu,

který se uskuteční 4.7.2020 v prostorách Zevlova mlýna
v čase od 18.00 do 23.00 hod.

Pořadatel Zevlův mlýn

Tělovýchovná jednota Nové Hrady
vás zve na

„První večírek s hudbou“,
který se koná v sobotu

dne 4.7.2020 od 18 hod.
na hřišti TJ Nové Hrady

K poslechu a tanci hraje Míla Šobr
(muzikant, který hrál na loňském výročí Novohradské kopané)

Občerstvení zajištěno, vstup dobrovolný
Srdečně zvou sportovci

Informační centrum informuje:
Kdo si ještě nevyzvedl peníze za vstupenky
neuskutečněné akce Taneční soutěž Novo-
hradská číše 2020, může tak učinit v jakýkoli
pracovní den na IC v přízemi radnice. Od
června bude IC otevřené i v sobotu od 9 do
16 hodin. IC
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Zveme Vás na

SVĚCENÍ OBRÁZKU
do božích muk na Jedlici

V neděli 7. června od 14 hod.
Kdo se chce vydat na Jedlici společně s námi, tak

vycházíme v 11.55 hod.
z autobusového nádraží v N. Hradech

Autorem obrázku – podmalby – je Jiří Honiss
a předlohou byl milostný obraz Panny Marie Záblatské

Zve Michaela Vlčková
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a VODU, znáte?
V polovině května byla zahájena výstava s trochu provokativním ná-

zvem „a VODU, znáte?“, která je věnovaná vodě, jakožto nenahraditel-
nému živlu, a projevu úcty k ní, kterou si zaslouží.

Tentokrát bylo zahájení bez společné a tradiční vernisáže, kde by se
mohlo osobně představit 25 účastníků kolektivní výstavy. Pro pravidel-
né návštěvníky Koželužny to možná nebylo až tak zásadní, protože vět-
šina účastníků výstavy se zde již dříve prezentovala. To, co všechny
spojuje, je téma VODA, ale technika, rozměr, zpracování je odlišné.

Na výstavě můžete vidět práce těchto autorů:
Benedikt Václav, Dias Marek, Dvořáková-Haisová Petra, Hilská Jit-

ka, Hřivnáč Tomáš, Humpolec Pavel, Kubalák Martin, Mazancová
Ludmila, Mazancová Markéta, Nebesářová Jana, Němeček Robert, Po-
les Bohouš, Prášek Karel, Roulová-Plocková Daniela, Roule Miloš,
Šafránková Irena, Štyrandová Irena, Talich Pavel, Vachová Andrea,
Vágnerová Eva, Vlasáková Eva, Vojtová Monika, Waageová Bohunka,
Záborec Tomáš, Zikmund Josef

Těmi, kteří u nás svoje práce vystavují poprvé je Tomáš Záborec se
svými barevnými dřevořezy, Jana Nebesářová a jejích fotografie poří-
zené díky elektronovému mikroskopu a Bohuslav Poles, který předsta-
vuje fotografie se záběrem 360°. Mimo olejomaleb, akvarelů, grafiky,
keramických sošek, ručního papíru, textilních prací jsou na výstavě i
šperky od Andrey Vachové, která se v Koželužně představila poprvé na
loňské Vánoční výstavě.

První víkend výstavy oslovil víc jak tři desítky návštěvníků, kteří
výstavu pozitivně hodnotili za smysluplné současné téma a někteří již
projevili zájem o vystavené práce.

Výstava je prodejní (až na několik exponátů) a část financí bude po
skončení výstavy věnována pro nějakou formu zvelebení Terčina údolí,
a to ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem pro Terčino údolí.

Výstava je otevřena takto:
v červnu ve středu, sobotu a neděli, 10–16 hod.
a v červenci bude otevřena denně mimo pondělí, 10–16 hod.
Vstupné je dobrovolné K. Jarolímková

Plánujeme na léto
¢ 1.7., 10-16 hod.,

Jako kruhy na vodě
výroba šperků technikou
kroužkování s Andreou Vachovou

pro dospělé / v galerii / přihlášení nutné na kontakt galerie /
poplatek 150 Kč a materiál dle individuálního rozsahu práce

¢ 7.–10.7., 9-16 hod.

Malovaný týden u vody
u kašny na náměstí, u zámeckého jezírka, u rybníku Viláku,
u vodopádu v Terčině údolí
pro starší děti a dospělé / ve spolupráci s vystavujícími umělci /
začátek vždy v galerii / výtvarné potřeby zajistíme /
doporučujeme ozvat se předem na kontakt galerie /
poplatek 150 Kč a materiál dle individuálního rozsahu práce
Míra dovednosti nerozhoduje, pouze chuť malovat.

Kontakty k přihlášení:

K. Jarolímková, tel.: 602 150 208, kic@novehrady.cz

VERNISÁŽ VEJPŮL k výstavě „o vodě“
První sobotu v červenci, tedy 4.7. od 16 hodin, bude připravena

„vernisáž vejpůl“. To bude znamenat, že se zde budete moci potkat s ně-
kterými umělci a dozvědět se trochu víc o jejich tvorbě a dalších názorech
na umění a svět. A věřte, že někdy nahlédnutí do duše a hlavy tvůrčích lidí
může být opravdu inspirativní i do každodenního běhu života.

K. Jarolímková
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Novohradsko
objektivem Josefa Seidela

„Pojďte a poslyšte pověsti dávných časů“. Ne, nejsem Alois Jirá-
sek a nelákám vás k poslechu starých českých pověstí. Místo toho
vám chci nabídnout obrázky – pohlednice našeho města a okolí, jak
je kdysi svým fotoaparátem zachytil Josef Seidel.

Josef Seidel se narodil roku 1859 na Děčínsku. Po vyučení fo-
tografem vandroval po rakouském mocnářství, až se v roce 1886
dostal do Českého Krumlova, kde začal pracovat ve fotoateliéru
Gottharda Zimmera, který později odkoupil. Díky svému talentu
brzy dosáhl značných úspěchů. Většina fotografů té doby se soustře-
dila na portrétování, Josef Seidel se vedle toho věnoval fotografová-
ní krás Šumavy a Pošumaví. Krajinu fotografoval ve všech ročních
obdobích, v létě vyrážel na kole a později motorce, v zimě na lyžích.
Na počátku dvacátého století měl již při svém fotoateliéru prosperu-
jící vydavatelství, kde vydával pohlednice. Po jeho smrti v roce
1935 převzal firmu syn František.

V Novohradském muzeu máme v naší sbírce pohlednic téměř
čtyři desítky těch, u kterých víme s jistotou, že jsou z fotoateliéru
Seidel. Autorem naprosté většiny z nich je Josef Seidel, u několika
pravděpodobně jeho syn František. Prohlédnout si tyto pohlednice
můžete na výstavě, která potrvá do konce září. Vernisáž výstavy se
bude konat v sále Kulturně – spolkového domu ve čtvrtek
11. června od 18. hodin. Se Seidelovou tvorbou na Novohradsku
nás na ní seznámí vedoucí Musea Fotoateliér Seidel Mgr. Zdena
Mrázková, MBA a kurátor expozice a sbírek Ing. Petr Hudičák.

Opravím úvodní větu: „Pojďte a shlédněte obrazy dávných časů“.
Kde a kdy? V Novohradském muzeu od 11. června do 30. září. Jste
srdečně zváni!

Novohradské muzeum, J. Šáchová

Jaké byly Hrady kdysi
V červnovém čísle Zpravodaje pomyslně sejdeme z Nových Hradů

do Údolí. Budovu, kterou zachycuje historická fotografie, jste napos-
ledy mohli vidět na samém počátku roku 1969. Tehdy proběhla demo-
lice lihovaru a tím zaniklo na Novohradsku odvětví, které kdysi
přispívalo k rozvoji zemědělství.

Vinopalny byly na bývalém novohradském velkostatku dvě. Starší
z nich byla založena roku 1770 v Pohoří, o něco později, roku 1777,
byla zřízena vinopalna v Údolí. Jak název napovídá, prapůvodně se líh
vyráběl destilací vína, později i piva a zkvašených zápar z obilí. Ke
konci 18. století začaly být v lihovarnictví využívány brambory, které
se brzy staly pro výrobu lihu hlavní surovinou. Vedle samotného lihu
byl ekonomicky zajímavý i „odpad“ – výpalky, které byly velmi hod-
notné krmivo pro dobytek. Pohořská palírna byla zrušena již v roce
1862, ta údolská byla roku 1859 přeměněna na hospodářský lihovar.
Zpočátku lihovar využíval ruční práci, po roce 1870 byl pořízen parní
stroj, který poháněl čerpadla a zařízení na drcení brambor a míchání zá-
pary. Přibylo i rafinační zařízení, takže lihovar už produkoval vedle su-
rového lihu také čistý. Po první světové válce ale povolení k rafinaci
lihu již nebylo přiznáno. Do roku 1914 činila průměrná roční výroba
470 hektolitrů, po 1. světové válce 750 hl a v letech 1951 až 1958 1050
hl. Po dobu obou světových válek byla produkce přerušena, v roce 1958
pak definitivně ukončena. Státní statky pak zařízení používaly na výro-
bu krmných kvasnic, tzv. toruly. Tato produkce ale nebyla rentabilní a
tak byla roku 1967 zastavena. Během ledna a února 1969 proběhla de-
molice budovy; jako poslední byl 2. října 1969 odstřelen 32 m vysoký
komín. Materiálem z bouračky byl zavezen zrušený rybník, na jeho
místě byly postaveny domky pro zaměstnance státního statku. Takový
byl konec kdysi výnosného zemědělského podnikání.

Fotografie není příliš kvalitní, ale jinou k dispozici nemám. Je ale
možné, že nějaké snímky této nebo jiné zmizelé stavby máte doma vy.
Pokud je to tak, prosím přijďte s nimi do muzea a poskytněte je k okopí-
rování. Originály vám zůstanou, ale současně budou kopie uchovány
v muzeu pro budoucnost.

Novohradské muzeum, J. Šáchová

Muzeum města Nových Hradů, Novohradska a Novohradských hor
Česká 74, 373 33 Nové Hrady

Tel.: (+420) 731 675 530, e-mail: muzeum@novehrady.cz
www.novohradskemuzeum.cz

foto: archiv Novohradského muzea
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Konec II. světové války v našem městě
Konec II. světové války znamenal porážku

nacistického Německa a jejich spojenců. Pro
říšské Němce žijící na Nových Hradech to
mělo tragické důsledky. Již v roce 1942 byly
přijaty principy odsunu Němců z budoucího
poválečného stavu Československa. Prezident
Beneš vedl dlouhá jednání se zástupci mocnos-
tí, nakonec Velká Británie, USA a SSSR na po-
stupimské konferenci 2. srpna 1945 schválily
organizovaný a lidsky provedený odsun ně-
meckého obyvatelstva z Československé re-
publiky.

Podíl Čechů na Nových Hradů činil před
válkou pouze necelou jednu čtvrtinu. Obecní
volby v roce 1938 potvrdily vysokou pozici
Sudetoněmecké strany na Novohradsku. Tato
strana zvítězila s naprostou převahou hlasů.
Od Němců se jí dostalo 650 hlasů a 14 mandá-
tů, přičemž společná česká kandidátka získala
200 hlasů a udržela si 4 mandáty.

Nové Hrady byly od nacistické okupace
osvobozeny dopoledne po deváté hodině dne
10. května 1945 vojáky 75. střeleckého sboru
pod velením generálmajora Akimenka. Sbor
byl součástí 46. armády 2. ukrajinského frontu
pod velením maršála Malinovského. Ihned
v následujících dnech byla na pokyn vojenské-
ho velitele majora Kravčenka ze zdejších ob-
čanů sestavena prozatímní městská správní
komise, předsedou byl B. Zevl a místopředse-
dou J. Fridrich, Hlavním úkolem této komise
bylo organizování odsunu novohradských
Němců a osídlení zkonfiskovaných domů a
živností. Komise fungovala do 26. října 1945,
kdy byl ustanoven první místní národní výbor.

Říšským Němcům určených k odsunu bylo
doručeno oficiální sdělení od Místní správní
komise (později od MNV), ve kterém se
mj.sděluje: Byl jste určen k odsunu do své
vlasti (domů do Říše) a budete odstransporto-
ván dne .... 1946 v .... hodin do sběrného stře-

diska v Kaplici. Vezměte s sebou 2 přikrývky,
4 soupravy prádla, 2 pracovní obleky a pracov-
ní boty, zimník, misku, šálek, jídelní příbor,
2 ručníky, mýdlo, šicí potřeby, potravinové líst-
ky a osobní doklady. Dále si můžete vzít před-
měty osobní potřeby do celkové váhy 50 kg.
Veškeré cenné předměty a šperky odevzdá-
te na shromaždišti. Při odchodu z domu
uzamkněte všechny vchody a zámky přelep-
te papírovými páskami, na který se hlava ro-
diny podepíše. Neuposlechnutí těchto příkazů
se trestá!

Z Nových Hradů byli převáženi Němci do
Kaplice, dochoval se o tom zápis ze dne
20.února 1946. Jako první odjel v tento den
v 10 hodin dopoledne autobus p. Jana Jodla
z Trhových Svinů. Pak postupně odjelo ve
stejný den 6 nákladních aut, traktor s přívěsem
a další traktor se dvěma přívěsy. Poslední
nákladní auto odjelo ve 14.40 hodin.

Jeden transport obsáhl asi 1 200 osob.
25. ledna 1946 vyjel první organizovaný vlak
s vysídlenci z Českých Budějovic do Bavorska
do Furth im Wald (Brod nad Lesy), což je ně-
mecké pohraniční město ležící 17 km od města
Domažlice. Jeden vlak byl tvořený 40 vagóny
po 30 lidech. Konec této fáze byl ukončen
v listopadu roku 1946. Dne 29.11.1946 bylo
internační středisko v Kaplici zlikvidováno.
Zbylých 25 osob bylo přesunuto do internač-
ního střediska v Českých Budějovicích.

Odsun se týkal všech říšských Němců, kteří
nebyli prokazatelně antifašisty. Občané, mající
k 10. říjnu 1938 bydliště v oblastech spadají-
cích pod německý zábor, získali automaticky
německé státní občanství, pokud se nepřihlási-
li k české národnosti. Kromě odsunu byl veš-
kerý jejich majetek zkonfiskován. Jednalo se
o nemovitosti, vybavení bytů a živností, vkla-
dů u bank a spořitelen, cenností a drahých
kovů ap.. Při příjezdu do sběrného střediska
v Kaplici byli všichni podrobeni prohlídce zda

nepřeváží něco zakázaného. Kromě toho byli
členové vedení zločineckých organizací posta-
veni před soud. Těmito organizacemi byly v No-
rimberku určeny NSDAP, SS, GESTAPO a
SD (nacistická bezpečnostní služba). Odsou-
zeni byli z Nových Hradů mj. MUDr. Rudolf
Peter, 35letý obvodní lékař pro zločin udavač-
ství k 6 rokům těžkého žaláře, k 7 rokům Fer-
dinand Fritz, 47letý holič, který v době rasové
persekuce hodně lacino koupil dva domy vel-
koobchodníka Zieglera, Franz Schmotz šofér,
jako funkcionář NSDAP k těžkému žaláři na
8 let (pracovní oddíl). Na svou obhajobu uvá-
děl, že jeho bratr byl v květnu 1945 oběšen
SS-many, protože chtěl ze školy sundat háko-
vý kříž. Další obžalovaný Karl Himmer,
60letý obchodník, po dobu okupace byl funk-
cionářem NSDAP, čímž se dopustil zločinu
proti státu. Byl odsouzen k 5 rokům těžkého
žaláře. Odsouzen byl na dva roky i místní no-
tář Dr. Edwin Feyerfeil, po propuštění byl
předán do sběrného střediska v Českých Bu-
dějovicích k odsunu do Bavorska.

Trestu se vyhnuli dva z hlavních představi-
telů Sudetoněmecké strany a následně NSDAP
Friedrich Soukup a Artur Schwalb. Fritz Sou-
kup byl paradoxně českého původu, ale v SdP
to dotáhl až na okresního vedoucího. Narodil
se na Nových Hradech v roce 1894 a chodil
zde do základní a střední školy. Poté pracoval
jako lesní úředník u Buquoye. Jeho otec švec
Karl Soukup, který měl obchod s ovocem a ze-
leninou na náměstí na čp. 59, se narodil také
v našem městě roku 1857 na čp. 22 v rodině
ševce Jakuba Soukupa a Anny rozené Tůmové
z Ledenic čp. 86, Jakub Soukup byl synem
svobodné matky Anny dcery Johanna Souku-
pa písaře na radnici čp. 46 a Roziny původem
z Protivína. Ve volbách do obecního zastupi-
telstva v roce 1938 získal Fritz Soukup funkci
zástupce starosty. Na konci války uprchl patr-
ně do Německa.

O tajemném Arturu Schwalbovi nevěděli
pamětníci nic bližšího, ale všichni se ho báli.
Respekt z něho měl i Karl Buquoy, přestože
ho na Novohradsko sám přivedl z jeho příseč-
nického panství. Přísečnice německy Pres-
snitz bylo hornické město v okrese Chomutov.
Panství koupila roku 1832 Gabriela manželka
Jiřího Buquoye, od kterého jej zdědil i posled-
ní majitel Novohradska Karl Buquoy. Poprvé
je zmínka o Arturu Schwalbovi v roce 1909,
kdy je podepsán v Přísečnicích pod lesní ma-
pou jako lesní adjunkt. Roku 1926 je již les-
ním geometrem, o 6 let později je doložen na
Novohradsku. V roce 1934 přesídlil Artur
s rodinou na Žofínský zámeček jako lesní
správce. Za manželku měl Gertrudu a syna
Gerharda narozeného v roce 1921 v Přísečni-
ci. Ten začal chodit do měšťanské školy na
Nových Hradech, ale v roce 1934 přestoupil
do III.b třídy Vyššího státního gymnázia
v Českých Budějovicích, bydlel na Lannově
tř.10 u Elfridy Scherklové.

V roce 1939 je doložena na Nových Hra-
dech manželka Artura Trude Schwalbová jako

pokračování na str. 14
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vůdkyně skupiny BdM, což byl svaz němec-
kých dívek jako dívčí odnož Hitlerjugend.
V dubnu 1944 v důsledku nadměrné pracovní
zátěže požádal lékař na Nových Hradech Dr.
Adalbert Herzog o své odvolání z funkce ve-
doucího místní skupiny NSDAP. Vedoucím
místní skupiny byl určen zdejší velmi horlivý
nacista lesník Artur Schwalb. Jeho role na tra-
gických událostech 8. května 1945 a popravě
starosty a dalších představitelů města se jeví
jako nezpochybnitelná. Podle pamětníků nad
popravenými těly vykřikoval, že toto čeká kaž-
dého zrádce. Ihned potom ovšem prchl před
jistým trestem zřejmě do Německa. Jeho syn
Gerhard se v roce 1952 ve Steinfurtu oženil
s Hildegard Waterkampovou, ale zemřel již za
deset let. Jeho potomci zde žijí dodnes.

Konfiskace majetku říšských Němců byla
provedena na základě Výměrů vystavených
ONV v Kaplici, jako zdůvodnění stačilo na
rubu vytisknout razítkem “majitel Němec”.
Na Nových Hradech bylo zkonfiskována vět-
šina domů a živností. Nebylo zkonfiskováno
těchto 15 domů v majetku:

čp. 49 Julie a Marie Differenzovi, čp. 53
Vojtěch Holba, čp. 69 Jan Rudolf, čp. 71 Lu-
káš Kulhan, čp. 73 Anna Minichová, čp. 93
Marie Jaremková, čp. 98 Marie Ouzká, čp. 99
Filip Steinhauser, čp. 101 Anna Kamišová,
čp.115 Johann Stodolovský, čp.130 Jan Debe-
ra, čp. 143 Marie Zevlová, čp. 149 Karel Hojsák,
čp. 168 a čp. 199 Karel Chalupa. V roce 1963
požádala majitelka čp. 73 Hermína Minichová
o vystěhování do Rakouska a její dům přešel do
správy Státních lesů. Jako obecní a státní maje-

tek zůstaly domy: čp. 21, 30, 37,
46, 48, 56, 78, 79, 94, 95, 103,
169, 200, 204, 205, 206, 207
a 208. Zabraný židovský maje-
tek, dům čp. 61, převzala Česká
spořitelna. O rakouský majetek
byly vedeny dlouhé soudní spo-
ry. Jednalo se o domy: čp. 15
Rosa Barutschka, v roce 1955 je již
v majetku ČSR, čp. 41 August Ada-
metz, čp. 59 sourozenci Stadlero-
vi a čp. 107 Antonie Kornerová.

Osidlování zkonfiskovaných
nemovitostí bylo započato již
v září 1945, jako první byl při-
dělen dne 26. září dům čp. 62
v České ulici. Na konci října je
hlášeno, že Nové Hrady jsou již
celé osídleny českými lidmi. Na
rychlost osidlování byla veden
velký důraz a byla dokonce vy-
hlášena jakási soutěž. To někdy
způsobilo potíže v tom, že noví
správci nebyli vždy úplně pocti-
ví. Například v říjnu 1947 byl
v Nových Hradech zatčen F. Vlk,
národní správce firmy Buhl čp.
55, neboť zašmelil 21 q cukru v jeho závodě.

Dále v prosinci 1949 J. Fridrich, 38letý
vrchní kancelářský oficiant okresního soudu
v Trhových Svinech, který si za pobytu v No-
vých Hradech po převratu přivlastnil z němec-
kého majetku stříbrných i zlatých skvostů a
cenných skleněných příborů v hodnotě 6 ti-
síc Kčs. Jako místopředseda místní správní

komise v Nových Hradech vystavil vysvědče-
ní spolehlivosti dvěma německým rodinám,
ač mu bylo známo, že byly organizovány
v NSDAP a činně se zúčastňovaly politického
života.

Jiří Plch

Použité zdroje: SOkA Č.Budějovice,
fond MNV Nové Hrady

Konec II. světové války v našem městě
(pokračování ze str. 13)

Nové Hrady od září

Zpátky ve hře!
Maminky a tatínkové, neváhejte s přihlášením do bezplatného kurzu

počítačů a měkkých dovedností!
Kurz Zpátky ve hře se od září 2020 otevírá všem rodičům z Nových

Hradů a okolí, kteří řeší návrat do práce nebo hledají lepší zaměstnání.
Během výuky je zajištěno hlídání dětí zdarma. Nachystali jsme pro vás
zajímavý program simulující založení virtuální firmy. Vyzkoušíte si
práci nanečisto s kancelářskými programy, zažijete lekce se specialisty
z personálních agentur. Zaměříme se na životopis a připravíme vás na
pracovní pohovor. Užijete si víkendové workshopy o komunikaci, spo-
lupráci s psychologem a mnoho dalších aktivit. Unikátní program kur-
zu vám pomůže najít cestu k seberealizaci a podpoří sebevědomí, které
se hodí nejen v pracovním, ale i osobním životě. Proto je kurz v projek-
tu Zpátky ve hře vhodný pro všechny rodiče, kteří se chtějí vzdělávat a
pracovat na sobě. Pro mě je nejlepší ze všeho možnost hlídání dětí, bez
toho bych totiž vůbec nemohla chodit. Pak samozřejmě naše parta. Ná-
plň kurzu mě překvapila svojí úrovní – o Kubovi vůbec nemluvím, ten
naprosto suprově přizpůsobuje náplň našim vědomostem, ale i exter-
nisté nejsou špatní (tam záleží spíš na mých preferencích, některá téma-
ta mě zajímají více a něco méně). I když je to pro mě docela časově
náročné a v době, kdy Čenda spává (což je těžké), rozhodně to stojí za
to! Komentuje kurz absolventka z Trhových Svinů.

Je lepší si své místo rezervovat na www.attavena.cz nebo kontakto-
vat koordinátorku, která vám ráda odpoví na veškeré dotazy ke kurzu.

Kontakt: Lenka Koišová, koordinátorka kurzu
tel. 608 022 573, lenka.koisova@attavena.cz, www.attavena.cz
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Počítač a komunikace? Zkrotíte je na kurzu

Kurz osobního rozvoje
pro maminky na Nových Hradech

Maminky, neváhejte s přihlašováním do bezplatného kurzu počítačů. Máte jedinečnou příle-
žitost absolvovat kurz, který zvýší Vaši kvalifikaci a zároveň Vám pomůže i v osobním rozvoji.
Kurz startuje 16. září 2020.

Řešíte brzký návrat do práce? Uvažujete o podnikání? Nebo hledáte chvíli sama pro sebe?
V tom případě je naše nabídka určena právě pro Vás. Osnova vzdělávacího programu je zaměře-
na na posílení a získání nových znalostí nejen z oblasti počítačů. Vyzkoušíte si práci s kancelář-
skými a grafickými programy. Zažijete psychologické sezení. Naučíte se dělat vlastní webové
stránky. Zjistíte, jak správně nastavit rodinné finance. Zaktualizujete svůj životopis a připravíte
se na pracovní pohovor. Poznáte se s inspirujícími lidmi, kteří podpoří vaše sebevědomí. A to se
Vám hodí jak v pracovním, tak i osobním životě. A co s dětmi? I na ty myslíme a víme, že spoko-
jená maminka znamená spokojené dítě. Během kurzu můžete využít hlídání dětí zdarma. Děti
stráví společný čas s novými kamarády a užijí si spoustu legrace s šikovnými chůvičkami.
Ukončením kurzu získáte certifikáty a nárok na proplacení dalšího vzdělávání.

Pro bližší informace vyplňte nezávazný formulář na www.attavena.cz (Osobní rozvoj – Nové
Hrady) nebo kontaktujte koordinátorku kurzu Lenku Koišovou lenka.koisova@attavena.cz,
608 022 573. Kapacita kurzu je omezena, proto se neváhejte přihlásit.

Komunitní centrum
v červnu

Pravidelné aktivity v červnu budou pro-
bíhat tak, jak bude možné dodržet nařízení a
opatření vlády. Detaily k dodržení bezpeč-
ných podmínek se můžete dozvědět na mís-
tě a pravidla fungování bude určovat garant
každé aktivity. Jedná se o dodržení počtu
účastníků a vyloučení rizikových faktorů.

Během prázdnin proběhnou 4 běhy příměst-
ských táborů – 2x keramický kurz (13.7.–
17.7. a 17.8.–21.8., garant Ludmila Mac-
ková) a 2x divadelní tábor (2 skupiny
-24.8.-28.8., info Lucie Sovová).

Veškeré podrobné informace získáte

v Komunitním centru v levé části objektu

– Komunitní klub.

Aktuální informace na Fb stránce
Komunitko Nové Hrady.

Ráda vám dotazy zodpovím
na tel. čísle 774 766 676
nebo e-mailem: kcnovehrady@gmail.com

Lucie Sovová

Od 16. září 2020 se v Komunitku na No-
vých Hradech spustí zcela ojedinělý projekt
pro rodiče s názvem Zpátky ve hře. Je známo,
že starat se o děti a přitom pracovat nebo si
hledat práci, není jen tak. Kurz nabízí možnost
z tohoto koloběhu vystoupit, najít si čas pro
sebe, naučit se něco, pobavit se a třeba si najít
nové známé. ,,Já jsem naprosto spokojená, su-
per kolektiv, člověk se odreaguje, škoda, že to
nejde protáhnout o více hodin, jsem ráda, že
jsem se přihlásila.“ komentuje kurz Anička
z Nových Hradů a Tereza dodává: ,,Kurz před-
čil moje očekávání a to myslím v dobrém, z kur-
zu odcházím s úsměvem a v dobré náladě...
sešla se super parta i lektor.“ Kurzy od česko-
budějovické Attaveny o.p.s. jsou na míru ušité
rodičům nejen svým obsahem – počítačový
kurz, práce nanečisto ve virtuální firmě, živo-
topis, motivační dopis a workshopy měkkých
dovedností – time management, finanční gra-
motnost, – ale i organizací – hlídání dětí zdar-
ma po celou dobu kurzu. I kurzy jsou zcela
bezplatné, budou probíhat ve středu a ve
čtvrtek od 13.00 do 16.30 hod. až do polovi-
ny ledna 2020. „Účastníkem se může stát kaž-
dý rodič, který má chuť na sobě pracovat a něco
nového se naučit“ říká koordinátorka projektu
Lenka Koišová. Více informací a možnost se
přihlásit najdete na webu www.attavena.cz
nebo přímo u koordinátorky na tel. 608 022 573
či emailu lenka.koisova@attavena.cz.
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INFORMACE

Z knihovny
Městská knihovna se veřejnosti

otevřela v pondělí 18. května
Prosíme všechny čtenáře, kteří knihovnu

navštíví, aby dodržovali dočasná opatření. To
znamená, že se budeme chovat podobně jako
při návštěvě obchodu (rouška, dezinfekce ru-
kou, odstup 2 metry). Vrácené knihy se ve
vstupu do knihovny ukládají na 2 dny do karan-
tény, teprve pak mohou být dále půjčovány.
Děkujeme za pochopení.

Naši čtenáři mohou využít službu „Rezer-
vační balíček“ – své požadavky nám pošlete
e-mailem (knihovna@novehrady.cz), případ-
ně telefonicky (730 580 755) a my Vám knihy
připravíme k vyzvednutí do následujících dnů.
Možná je i donáška knih k Vám domů.

Knihovnice D. Císařová

Nevěřte Hunterovi / Karolína Bendová

Zakázané vztahy, rodinné tajemství a nebezpečná láska. 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 přestěhovaly. V okamžiku, kdy jsem poznala jeho ro-
dinu, jsem začala přemýšlet nad významem slova “správný”…

Muž odnaproti, který mě převezl / Marek Boško

Nečekané dědictví v podobě starého domu a rozpadlé požární zbrojni-
ce přivádí Marka do bohem zapomenuté vesničky. Tam se v sérii ne-
uvěřitelných událostí zaplétá do místních intrik a vyprávění obecního
podivína, jehož příběh je tak bizarní, že nemůže být pravdivý.

Dům z mlhy / Lubomír Mikisek

Robert Pokorný, hrdina autorovy knihy Za obzorem jiný svět, se vrací
v jejím volném pokračování. Svou neutěšenou životní situaci řeší od-
povědí na dva inzeráty, pracovní a soukromý. Z obou schůzek si od-
náší dobrý pocit - získal příslib zaměstnání a poznal milou dámu
Marcelu. Podaří se Robertovi návrat do společnosti?

Za obzorem jiný svět / Lubomír Mikisek

Po ztrátě zaměstnání a úmrtí manželky přijde hrdina románu Robert
o většinu svého majetku. Záchranu hledá v herních automatech, o to
víc však padá ke dnu. Vzápětí nato přichází i o byt a stává se bezdo-
movcem. Ale i v těchto podmínkách, kdy zápasí o holé přežití, pozná-
vá význam přátelství, hodnotu a cenu obyčejných věcí. Jeho jedinou
touhou začíná být návrat zpět do normálního života.

Takhle jsem si to teda nepředstavovala / Halina Pawlowská

Kniha představuje humorně laděné povídky známé autorky humoris-
tické literatury, jež se tentokrát věnuje problémům s bydlením.

Modrá / Lucy Clarkeová

Lana a její nejlepší kamarádka Kitty se vydají hledat svobodu a
dobrodružství. Jejich sen volně cestovat se jim splní, když získají
možnost plavit se na Modré – jachtě, která pluje z Filipín na Nový
Zéland. Spolu se svými novými přáteli rychle podlehnou kouzlu
vzdálených ostrovů a divokých večírků na jachtě. Z ráje se ale brzy
stane peklo...

Žádost o přátelství / Laura Marshallová

Psychologické drama ze života paranoidní ženy konfrontované
s neuvěřitelným činem, jehož se dopustila jako zoufalá teenagerka.

Jeden rok bez tebe / Nina de Pass

San Francisco. Nový rok. Tragická nehoda po silvestrovské party.
Cara přežije. Její nejlepší kamarádka, G, ne. O devět měsíců později
Caru stále stravuje vina a zármutek, bojuje sama se sebou. Matka ji
proto pošle na internátní školu ve Švýcarsku, kde nikdo nezná ji, ani
její minulost. A tak to má i zůstat.

Slupky minulosti / Jitka Prokšová

Psychologický příběh, nenaplněná láska, posedlost prací, zneužívání
a sexuální vydírání, tři muži a dvě ženy se setkávají na meditačním
kurzu, aby se pokusili najít ztracenou životní rovnováhu...

Světlo z Pauliny
Jan Štifter
(Držitel Ceny čtenářů Česká kniha 2019)

Povídková sbírka o pohnutých osudech lidí z dnes
již zaniklé sklářské osady Paulina na úpatí Ka-
mence.

Světlo z Pauliny, podmanivý povídkový cyklus,
v němž se prolínají osudy postav napříč časem,
prostorem i sny, představují Jana Štiftera opět jako
zdatného spisovatele kratších prozaických útvarů,
které čtenáři navzdory rozsahu zůstanou dlouho
ležet na mysli. Ač se i zde zaobírá prázdnými bu-
dovami a vesnicemi (vzpomeňme na věty ze stej-
nojmenné povídky „Světlo z Pauliny“: „Hranice,
kdysi tvořená jazykem, tu pořád je. Sudety stále
existují“), posunuje se též blíže ke zkoumání lid-
ské samoty (např. v povídkách „Andrlíkovec" či „Dvakákáčko“), jež zůstává napříč
generacemi stejně tíživá. Z celé knihy však jasně vystupují provázaná témata dětí, dětství
a rodičovství, které Štifter nahlíží s něhou, touhou, melancholií, ale i zodpovědností.

Zájemci si tuto čtivou knihu mohou zakoupit v novohradském informačním centru.

Okénko do knihovny
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Novohradsko-Doudlebsko v čase „čínského viru“
Smyslem turistického spolku Novohrad-

sko-Doudlebsko je podpora cestovního ruchu
ve stejnojmenné oblasti. Na jaře se však stalo,
že do České republiky přes Itálii přicestoval
z Číny koronavirus, který se na několik dlou-
hých měsíců stal jediným, ale zato nezvaným
hostem. Cestovní ruch se rázem přeměnil na
cestovní klid a lidé, kteří se turistikou živí za-
čali počítat ztráty.

Tento vynucený klid byl ale v našem turis-
tickém spolku jen zdánlivý. V lednu a v únoru
jsme sice ještě stihli prezentovat Novohradsko
a oblast Pomalší na veletrzích v Brně a v Pra-
ze, ale další podobné akce plánované do Českých Budějovic (Travel-
fest) a do Pasova (Veletrh tří zemí) jsme již museli oželet. Zvlášť
týdenní akce v Pasově mohla být pro nás a naše partnery zajímavá, pro-
tože se tam počítalo nejen s prezentaci pomocí letáků a jiných tiskovin,
ale také s prodejem místních produktů, které nesou značku Opravdu od
nás. Další čarou přes naše plány bylo zrušení všech jarních kulturních,
společenských a dalších akcí a výrazné omezení akcí plánovaných na
léto. Tím ztratilo smysl vydat náš plánovaný kalendář akcí, který byl
již ve značném stadiu rozpracovanosti a v podstatě byl připraven k pře-
dání grafikovi a do tiskárny.

Vždycky však platí, že všechno zlé je i pro něco dobré. V průběhu
jara jsme se tak mohli soustředit na dotažení některých aktivit do zdár-
ného konce. Především se nám podařilo dokončit zrealizovat výměnu
zchátralé lávky přes potok a mokřad u Svatého Kamene a vytvořit a ná-
sledně umístit téměř 30 informačních desek s mapou do prázdných vý-
věsních skříněk, které v některých obcích naší turistické oblasti již
dlouhou dobu čekaly na své využití.

Pro budoucí návštěvníky naší turistické oblasti (ale nejen pro ně), na
které se mimochodem už moc těšíme, jsme pro rok 2020 připravili dvě
nové publikace. První z nich má název Příběhy, které inspirují. Jde
o výsledek 10 rozhovorů, které absolvoval tým pod vedením Jana Štif-
tera, s lidmi, kteří se svojí pílí, odvahou, nápady a energií zasloužili
o to, že vznikly zajímavé návštěvnické cíle. Smyslem bylo nejen zpro-
pagovat tyto cíle, ale rovněž upozornit na to, že bez podnikavých lidí
se cestovní ruch prostě neobejde. V současné době již pomalu připra-
vujeme druhý díl, protože jsme si uvědomili, že na Novohradsku a
Doudlebsku máme těchto lidí mnohem víc než pouze deset.

Druhá publikace vyšla jako součást ediční řady MCU pod názvem
To nej… Novohradsko Doudlebsko. Jde o komplexního průvodce,
v kterém lze najít všechny důležité tipy na návštěvnické cíle, na nejlepší
turistické cesty a stezky a na další zajímavá místa. Jsou zde i praktické
informace a kontakty na informační centra.

Obě publikace jsme již distribuovali do informačních center, kde je lze
získat a nechat se tak inspirovat k návštěvě mnoha zajímavých a třeba i do-
sud neobjevených míst na Novohradsku či v Pomalší. K tomu by měly
pomoci i nové internetové stránky www.novohradsko-doudlebsko.cz,
které jsme od začátku června spustili.

Michal Jarolímek

V květnu jsme postupně otevřeli všechny expozice Novohradského
muzea, a tak Skanzen přivítal první zvídavé návštěvníky letošní turis-
tické sezony.                                                                                    K. J.
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Uzávěrka příštího čísla
je 19.6.2020

¡ Koupím byt v Nových Hradech, nejlépe 3+1, nebo 2+1,
nebo prostor, který je možné přestavět k bydlení.
Za nabídky moc děkuji. Tel. 724 191 730

¡ Koupím menší zděný byt v Nových Hradech a okolí.
Tel. 607 880 760

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

¡ Pronajmu byt 4+kk (s garáží) po rekonstrukci. Ulice Hradební 377
Nové Hrady, třetí patro. Tel. 728 068 353

řádková inzerce

KDO INZERUJE,

TEN PROSPERUJE!
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