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Zkusit něco nového
Na začátku března se nám ještě všem zdálo, že můžeme kdykoli a cokoli udělat dle gusta.

A že až se nám bude chtít a budeme mít čas a chuť, tak půjdeme, pojedeme, poletíme a uděláme,
uvidíme a prožijeme. Ale bác! Přišla rána, jak by se řeklo z čistého nebe, a bylo všechno jinak.
A najednou je naše plánování a někdy i odkládání čehokoli velmi křehké. Je prostě jinak. A tohle
jinak nyní zkouší téměř všechno, co dosud bylo a nějak fungovalo. A možná, že je právě na čase,
zkusit něco nového a některé věci opravdu dělat jinak. Tuto obecnou úvahu mi, prosím, dovolte
převést alespoň do jedné konkrétní, mně blízké, podoblasti, kterou je kultura a umění.

Takže, prozkoumejte kulturní nabídku na toto léto u nás a v širém okolí a vyberte si z ní
o něco víc, než kdykoli před tím. Nikdy jste si nenamalovali svůj vlastní obraz? Vykašlete se na
obavy jak to dopadne a namalujte si s chutí třeba „piccasa“. A pak si ho pověste na zeď do kuchy-
ně. Neměli jste nikdy chuť poslechnout si tu neskutečně nudnou vážnou muziku? Tak to už zkus-
te, třeba v ní teď objevíte nějaké zakleté tajemství. Myslíte si, že satirický kabaret je trapný a
nemoderní? Nebo, že se nemá dělat sranda z vážných věcí? Přijměte, že humor je koření života
a je moc moc třeba. Zkrátka, někdy je občerstvující udělat a myslet věci jinak, tady a teď, příliš
věci neodkládat, protože už všichni víme, že na začátku března se nám ještě všem zdálo, že…

Zdravé a šťastné léto všem čtenářům přeje K. Jarolímková

Město Nové Hrady opět uspělo v soutěži Obec přátelská seniorům.
Ocenění od ministryně Jany Maláčové převzal 23.6. starosta města
Mgr. V. Hokr. K. J.

O návštěvě zvířátek ze Zoo Dvorec v naší zá-
kladní škole se dozvíte podrobněji uvnitř NZ.
A víte, že ZOO Dvorec je jedním z nejvíce nejna-
vštěvovaných výletnických cílů v našem okolí?

K. J.

O šesti medailích pro novohradský tým karate se podrobně dočtete na
konci zpravodaje. Zleva K. Sýkorová, N. Morongová, L. Sýkorová,
K. Houserová, Š. Troják, O. Morong a B. Čermák, nahoře zleva M. Hou-
ser a trenéři Tomáš a Martin Hermannovi K. J.

Pasování předškoláků na školáky v MŠ Nové
Hrady se podařilo uskutečnit mimořádné době
navzdory.                                                  K. J.

K vodopádu z Tečina údolí nám přibyly ještě
další tři. Vytvořily je děti na dvorku Koželužny
při Vodohrátkách na začátku červa. Sice jsou
o něco menší, nehučí a necákají, ale za vidění
tedy stojí.                                                  K. J.

Výlet za obeliskem v rámci projektu „Když kra-
jina promluví“. Co při něm žáky nejvíce zauja-
lo se dozvíte ze zpráv ZŠ.                         K. J.
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OBRAZY,
které vznikly z inspirace výstavy „a VODU znáte?“

Amálie Dolanská

Anastázie PáblováLucie Kučerová

Ivan Kilimnyk Klára Vochozková

Lukas Dvořák

Lukáš Prášil Martin Smrčka

Nikola Morongová

Radka Vlková

Když se páťáci novohradské ZŠ nechali in-
spirovat výstavou „a VODU, znáte?“, vznik-
lo přes dvacet dalších „vodních obrazů“.
A všechny obrazy, které žáci ukázali i na své
závěrečné besídce, byly velmi zdařilé. Zde
je v barvě alespoň několik z nich. K.J.
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Zápis z 52. schůze městské rady
ze dne 18.05.2020

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
s hlasem poradním:
Ing. Vladimír Schusser

Omluveni:

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 51. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 51. jednání rady města.

� 2. Závěrečný účet Města Nové Hrady
rok 2019
Rada města souhlasí se závěrečným účtem
města za rok 2019 a postupuje jej ke schvá-
lení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh závěrečného účtu
za rok 2019.)

� 3. Účetní závěrka Města Nové Hrady
rok 2019
Rada města souhlasí s účetní závěrkou za
rok 2019 a postupuje ji ke schválení zastupi-
telstvu města.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh účetní závěrky měs-
ta za rok 2019.)

� 4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene –
"Vyšné, K 2458 - kabel NN"
Rada města souhlasí se smlouvou č.:
1030057974/ 002 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností
E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na
akci: Vyšné, K 2458 - kabel NN, za jednorá-
zovou úplatu ve výši 10.000 Kč a postupuje
návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti Fiera a.s.,
Jindřichův Hradec návrh smlouvy č.:
1030057974/002 o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene na stavbu pod ná-
zvem "Vyšné, K 2458 - kabel NN". Stavbou
bude zatížen pozemek parc. č. 2447/1 v k.ú.
Vyšné.)

� 5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – "Nové Hrady Stará
střelnice kabel NN"
Rada města souhlasí se smlouvou č.:
č.: 1040014552/001 o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene se společností
E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na
akci: Nové Hrady Stará střelnice kabel NN,
za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč a
postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada obdržela od společnosti PRO 22
v.o.s., České Budějovice návrh smlouvy č.:
1040014552/001 o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene na stavbu pod ná-

zvem "Nové Hrady Stará střelnice kabel NN".
Stavbou budou zatíženy pozemky parc. č.
938/2, 943/5, 952/33, 952/3, 1009/13, 1009/14,
952/30, 1009/1, 952/31, 966, 952/29, 952/33,
952/22 v k.ú. Nové Hrady.)

� 6. Dodatek č. 1 – prodloužení projektu
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 Smlou-
vě o financování malého projektu AT-CZ
"Buquoyský rok aneb působení šlechty na
pomezí Čech a Rakous" a pověřuje starostu
jeho podpisem.
(Rada města obdržela od sdružení Jihočeská
Silva Nortica Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o financování malého projektu AT-CZ
"Buquoyský rok aneb působení šlechty na
pomezí Čech a Rakous" (číslo projektu:
KPF-01-218) v rámci Fondu malých pro-
jektů (Program Interreg V-A, Rakousko -
Česká republika). Tento Dodatek prodlužu-
je konec projektu a datum podání závěrečné
zprávy do 31.03.2022.)

� 7. Dodatek č. 1 – prodloužení projektu
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 Smlou-
vě o financování malého projektu AT-CZ
"Hudba spojuje – Musik verbindet" a pově-
řuje starostu jeho podpisem.
(Rada obdržela od sdružení Jihočeská Silva
Nortica Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financo-
vání malého projektu AT-CZ "Hudba spo-
juje – Musik verbindet" (číslo projektu:
KPF-01-217) v rámci Fondu malých projek-
tů (Program Interreg V-A, Rakousko - Čes-
ká republika). Tento Dodatek prodlužuje
konec projektu a datum podání závěrečné
zprávy do 28.02.2022.)

� 8. Oprava koryta vodoteče – KŘPŘC
Rada města bere na vědomí žádost Policie
ČR - Krajského ředitelství policie Středoče-
ského kraje o opravu koryta vodoteče-sbě-
rače dešťové kanalizace, která vede přes
pozemek parc.č. 944/1, k.ú. Nové Hrady a
pověřuje starostu města dalším jednáním.
(Rada obdržela od Policie ČR - Krajského
ředitelství policie Středočeského kraje žá-
dost o opravu koryta vodoteče-sběrače deš-
ťové kanalizace, která vede přes pozemek
parc.č. 944/1, k.ú. Nové Hrady. Současné ko-
ryto vodoteče je díky prudkým dešťům z mi-
nulosti vymleté a jsou narušené propustky.)

� 9. Rozpočtové opatření č. 5
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2020.
(Rada obdržela od Ekonomického odbo-
ru MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 5/2020.)

� 10. Zpětvzetí žádostí – individuální
dotace z rozpočtových prostředků
Jihočeského kraje
Rada města souhlasí se zpětvzetím žádostí
o poskytnutí individuální dotace z rozpočto-
vých prostředků Jihočeského kraje na akce:
42. ročník taneční soutěže Novohradská
číše a Mládež na konferenci Newcastles of
the world ve švýcarském Neuchatelu.
(Starosta informoval radu o žádostech o pos-
kytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci
Dotačních programů Jihočeského kraje pro
rok 2020, kdy v rámci dotačního programu
Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje

v oblasti vědy, mládeže a sportu, 1. výzva
pro rok 2020 nemohou díky koronavirové
situaci být podepsány smlouvy o poskytnutí
dotace na akce "Taneční soutěž Novohrad-
ská číše" (zrušena bez náhradního termínu)
a "Mládež na konferenci Newcastles of the
world ve švýcarském Neuchatelu" (konání
konference přesunuto na rok 2022).)

� 11. Systém parkování a ceníky
parkování města Nové Hrady
Rada města souhlasí se systémem parková-
ní a sazbami za placená parkoviště v k.ú.
Nové Hrady a k.ú. Údolí u Nových Hradů.
(Rada projednala návrh systému parkování,
umístění parkovacích automatů a návrh sa-
zeb za placená parkoviště v k.ú. Nové Hra-
dy - lokalita nám. Republiky a autobusové
nádraží (pozemky parc.č. KN 1011/11 a KN
816/2) a k.ú. Údolí u Nových Hradů - loka-
lita Terčino údolí (pozemky parc.č. KN
652/2 a KN 674) dle přiloženého návrhu.)

� 12. Ukončení nájemní smlouvy –
Společenství vlastníků (Hradební 377,
N.H.)
Rada města schvaluje ukončení nájemní
smlouvy Bytového družstva domu č.p. 377 k
01.07.2020 s prominutím výpovědní lhůty.
(Rada obdržela výpověď z nájemní smlouvy
od Bytového družstvo domu č.p. 377 na po-
zemky parc.č. 2275, část pozemku parc.č
77 a 1011/17, k.ú. Nové Hrady.)

� 13. Pronájem pozemků – Společenství
vlastníků jednotek v domě Hradební
377, Nové Hrady
Rada města bere na vědomí záměr pronájmu
pozemků parc.č. 2275, část pozemku parc.č
77 a 1011/17, k.ú. Nové Hrady a pověřuje
starostu provedením místního šetření.
(Rada obdržela žádost od Společenství
vlastníků jednotek v domě Hradební 377,
Nové Hrady o dlouhodobý pronájem poze-
mků parc.č. 2275, část pozemku parc.č 77 a
1011/17, k.ú. Nové Hrady.)

� 14. Pronájem pozemku – Poles
Rada města bere na vědomí záměr proná-
jmu části pozemku parc.č 77, k.ú. Nové
Hrady a pověřuje starostu provedením míst-
ního šetření.
(Rada obdržela žádost od p. Polesa, Nové
Hrady o dlouhodobý pronájem části poze-
mku parc.č. 77, k.ú. Nové Hrady za účelem
umístění plechového zahradního domku dle
nákresu.)

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

� 16. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající správ-
ní řízení.
(Rada byla starostou informována o pro-
bíhajících správních řízení, ve kterých je
město účastníkem řízení a neměla k nim
připomínky.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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Zápis z 53. schůze městské rady
ze dne 27.05.2020

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

Omluveni:
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 52. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 52. jednání rady města.

� 2. Zpětný odběr a využití odpadů
z obalů – kontrola (OŽP)
Rada města bere na vědomí informaci o pro-
vedeném auditu o plnění Smlouvy o zajiště-
ní zpětného odběru a využití odpadů z obalů
(Rada obdržela od Odboru životního pros-
tředí MěÚ Nové Hrady informaci o prove-
deném auditu o plnění Smlouvy o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů
uzavřené mezi společností EKO-KOM, a.s.
a městem Nové Hrady s výsledkem: Smlou-
va nebyla porušena – povinnosti dle Smlou-
vy byly v kontrolovaném období plněny.)

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

� 4. OZV č. 1/2020
Rada města souhlasí s nově předloženým ná-
vrhem Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020,
o místních poplatcích a postupuje návrh
k projednání zastupitelstvu města.
(Místostarosta Mgr. M. Jarolímek informo-
val radu o konzultaci s Odborem veřejné
správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnit-
ra ČR ve věci Obecně závazné vyhlášky č.
1/2020, o místních poplatcích a předložil
její nový a upravený návrh. Rada města
projednala návrh znění Obecně závazné
vyhlášky č.1/2020, o místních poplatcích.
Nový návrh obecně závazné vyhlášky za-
pracovává podněty ze strany Odboru veřej-
né správy, dozoru a kontroly Ministerstva
vnitra ČR.)

� 5. Úvěrové zajištění
Rada města souhlasí s přijetím revolvingo-
vého úvěru od Komerční banky a.s. dle ná-
vrhu a postupuje jeho schválení na jednání
zastupitelstva města.
(Starosta města informoval radu města
o jednáních s bankovními domy ve věci pre-
ventivního zajištění možnosti řešení krátko-
dobého výpadku příjmů rozpočtu města
s ohledem na předpokládaný propad příjmů
ze sdílených daní. Město Nové Hrady by
formou revolvingového úvěru (krátkodobý

provozní úvěr - kontokorent) mělo předjed-
nánu možnost čerpat krátkodobě finanční
prostředky do výše 4 000 000,-Kč s tím, že
jejich splatnost je jeden rok. Z oslovených
poskytovatelů úvěru předložila nejvýhod-
nější nabídku Komerční banka a.s. - úroko-
vá sazba: 1M PRIBOR + 0,65% (aktuálně
celková sazba 0,95% - platí se pouze z reál-
ně vypůjčených peněz), rezervace zdrojů:
0,15% p.a. (platí se z nečerpané sumy - de
facto max. 6 000,-Kč v případě, že bychom
úvěr vůbec nečerpali). Městu zároveň KB
a.s. nabídla možnost čerpání investičního
úvěru k pokrytí investičních akcí města.
Tuto nabídku však zatím město NH nevy-
užije, neboť je předpoklad, že stávající in-
vestiční naplánované akce budou pokryty
z přebytku hospodaření města z minulých
let. Rada souhlasila s přijetím revolvingové-
ho úvěru a postoupila jeho schválení na jed-
nání zastupitelstva města.)

� 6. Směna/prodej pozemků

Rada města souhlasí s prodejem pozemků
parc. č. 994/4, parc. č. KN 994/2, parc. č.
333/28 a část pozemku parc. č. 994/7 vše
v k.ú. Nové Hrady společnosti Novohrad-
ské hory spol. s r.o. za cenu 100 Kč/m2 a
koupí pozemků parc.č. 333/54 v k.ú. Nové
Hrady, parc. č. 732/21 díl a v k.ú. Nové Hra-
dy a parc.č. 1580 v k.ú, Mýtiny za cenu
100 Kč/ m2 a postupuje návrh k projednání
zastupitelstvu města.

(Po zveřejnění záměru směnit/prodat rada
města opakovaně projednala návrh týkající
se směny či prodeje pozemků mezi městem
Nové Hrady, manžely Kypetovými, MVDr.
P. Kypetem 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 po-
zemku 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, Mýti-
ny (o výměře 1109 m2 - vlastníci SJM Ky-
pet/Kypetová), parc. č. 732/21 díl a v k.ú.
Nové Hrady (o výměře 489 m2 – vlastník
MVDr. P. Kypet) a část pozemku parc.č.
333/24 (dle GP nově parc. č. 333/54 o vý-
měře 40 m2 – vlastník Novohradské hory,
spol. s r.o.) ve vlastnictví SJM Kypet/Kype-
tová o celkové výměře cca 1 638 m2. Směna
či vzájemný 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. Rada sou-
hlasila s řešením formou vzájemného prodeje
za cenu 100 Kč/m2 s tím, že kupujícím u po-
zemků v majetku města by byla společnost
Novohradské hory s.r.o., a postoupila záměr
k projednání na jednání zastupitelstva města.)

� 7. Dodatek č. 5 ke smlouvě –
FCC České Budějovice

Rada města schvaluje dodatek č. 5 ke Smlou-
vě o provozování, odstranění a přepravě od-
padu ze sběrového dvora Nové Hrady se
společností FCC České Budějovice, s.r.o. a
pověřuje starostu podpisem dodatku.

(Rada obdržela od společnosti FCC České
Budějovice, s.r.o. České Budějovice návrh
dodatku č. 5 ke Smlouvě o provozování, od-

stranění a přepravě odpadu ze sběrového
dvora Nové Hrady.)

� 8. Dodatek č. 2 – Zvýšení bezpečnosti
chodců v Nových Hradech
Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke
smlouvě o dílo na akci Zvýšení bezpečnosti
chodců v Nových Hradech a pověřuje sta-
rostu jeho podpisem.
(Rada města obdržela návrh dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo na akci Zvýšení bezpečnosti
chodců v Nových Hradech uzavřené mezi
objednatelem: Město Nové Hrady a zhoto-
vitelem: ERTL Milan s.r.o. Dodatek mění
cenu díla, kdy dochází k celkovému snížení
ceny za dílo o 30.891,50 Kč bez DPH.)

Zápis z 54. schůze městské rady
ze dne 10.06.2020

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 z 53. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 53. jednání rady města.

� 2. Smlouva o zřízení věcného břemene –
Byňov Jakule – přepojení NN"
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věc-
ného břemene č.: CB-014330031322/001
se společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice na akci: Nové Hrady, Byňov Ja-
kule - přepojení NN, za jednorázovou úhra-
du ve výši 10.000 Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB návrh smlouvy o zřízení věcného bře-
mene č.: CB-014330031322/001 po ukon-
čení stavby: Byňov Jakule - přepojení NN.)

� 3. Žádost o pronájem – Poulíček
Rada města bere na vědomí žádost o pro-
dej/pronájem části pozemku parc. č. 1476/1
v k.ú. Údolí u Nových Hradů a postupuje žá-
dost k projednání Osadnímu výboru Údolí.
(Rada obdržela od pana Jana Poulíčka, Čes-
ký Krumlov a Jaroslavy Dolanské, Nové
Hrady žádost o prodej/pronájem části poze-
mku parc. č. 1476/1 v k.ú. Údolí u Nových
Hradů. Žadatel by rád na části tohoto poze-
mku realizoval parkoviště pro penzion a
zbytek pronajmul.)

� 4. Osvědčení o úspoře emisí –
EKO-KOM
Rada města bere na vědomí informaci o do-
sažených výsledcích v systému EKO-KOM
za rok 2019 a Osvědčení o úspoře emisí za
rok 2019.
(Rada obdržela od Odboru životního pros-
tředí MěÚ Nové Hrady informaci o dosaže-
ných výsledcích v systému EKO-KOM za
rok 2019 a Osvědčení o úspoře emisí za rok
2019.)

INFORMACE Z RADNICE
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� 5. Žádost o pronájem – Horalík/Poles
Rada města nesouhlasí se zveřejněním zá-
měru pronajmout část pozemku parc.č. 77 a
část pozemku par.č. 2275, k.ú. Nové Hrady.
(Rada obdržela žádost od p. Horalíka, Nové
Hrady o pronájem části pozemku parc.č. 77,
k.ú. Nové Hrady za účelem využití k osobní
rekreaci a podnikání dle nákresu. Předmět-
ný pozemek byl projednáván i v souvislosti
s podanou žádostí o pronájem téže části po-
zemku od pana B. Polesa, Nové Hrady ze
dne 11.05.2020. Na základě provedeného
místního šetření ze dne 28.05.2020 a sku-
tečnosti, kdy o danou část pozemku požáda-
li v časovém sledu p. Horalík i pan Poles
a kdy oba zmiňovaní zájemci o pronájem
nenašli společnou dohodu (osobní rekreace
a podnikání vs. umístění plechového za-
hradního domku) rada města nesouhlasila
se zveřejněním záměru pronajmout část po-
zemku parc.č. 77 a část pozemku par.č.
2275, k.ú. Nové Hrady.)

� 6. Poskytnutí dotace JČK – "Expozice
konce 19. a první poloviny 20. století"
Rada města bere na vědomí přidělení dotace
neinvestičního charakteru k zajištění pro-
jektu Expozice 19. a první poloviny 20. sto-
letí a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje - Kraj-
ského úřadu oznámení a návrh Smlouvy
o poskytnutí dotace neinvestičního charakte-
ru v rámci Dotačního programu Jihočeského
kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro
rok 2020 - opatření č. I - Úpravy v expozi-
cích za účelem zajištění projektu s názvem:
Expozice 19. a první poloviny 20. století.
Výše neinvestiční dotace činí 30.000 Kč.)

� 7. Poskytnutí dotace JČK –
"Novohradská Galerie Koželužna"
Rada města bere na vědomí přidělení dotace
neinvestičního charakteru k zajištění pro-
jektu Novohradská Galerie Koželužna a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje - Kraj-
ského úřadu oznámení a návrh Smlouvy
o poskytnutí dotace neinvestičního charakte-
ru v rámci Dotačního programu Jihočeského
kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro
rok 2020 - opatření č. II - Propagace muzeí a
galerií za účelem zajištění projektu s ná-
zvem: Novohradská Galerie Koželužna.
Výše neinvestiční dotace činí 30.000 Kč.)

� 8. Snížení ceny palivového dřeva – TSM
Rada města souhlasí s návrhem Technic-
kých služeb města Nové Hrady se snížením
ceny měkkého palivového dřeva a schvaluje
navrženou cenu 600 Kč/prm vč. DPH.
(Rada obdržela od Technických služeb měs-
ta Nové Hrady návrh na snížení cen palivo-
vého dřeva. Stávající cena 850 Kč za 1 prm
měkkého dřeva včetně DPH bude snížena na
600 Kč/prm vč. DPH. Tvrdé dřevo zůstane
na stejné ceně tj. 1.050 Kč/prm vč. DPH.)

� 9.  Žádost, sleva nájemného – J. Veselý
Rada města schvaluje prominutí nájemného
z nebytových prostor v objektu č.p. 191

panu J. Veselému, Nové Hrady po dobu
opatření vlády ČR k nouzovému stavu a tr-
vání omezení užívání předmětných prostor
pro podnikání a pověřuje Technické služby
města Nových Hradů přípravou dodatku
k nájemní smlouvě.
(Rada města obdržela žádost od J. Veselého
- prostory v domě čp. 191, Nové Hrady
o odpuštění nájmu po dobu opatření vlády
ČR, kdy na základě tohoto opatření musela
být tato provozovna uzavřená.)

� 10. Žádost, podnájemní smlouva –
Morongová
Rada města souhlasí s uzavřením podná-
jemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
57, NH mezi M. Morongovou, N. Hrady a
Nikolou Lavičkovou, Č. Budějovice, IČ
07219661 s platností do konce platnosti stá-
vající nájemní smlouvy mezi městem Nové
Hrady a paní M. Morongovou, Nové Hrady.
(Rada obdržela žádost od paní M. Moron-
gové, Nové Hrady o uzavření podnájemní
smlouvy na nebytové prostory v čp. 57, NH
pro Nikolu Lavičkovou, Č.Budějovice, IČ
07219661, s tím, že podnájemní smlouva by
byla uzavřena do doby konce stávající ná-
jemní smlouvy, kdy smluvními stranami
jsou Město Nové Hrady a M. Morongová,
Nové Hrady.)

� 11. Sponzorský dar – Mateřská škola
Nové Hrady
Rada města souhlasí s přijetím sponzorské-
ho daru ve formě cukrovinek na dětský den
pro MŠ Nové Hrady od firmy Flosman a.s.
Nové Hrady ve výši 936 Kč.
(Rada obdržela od MŠ Nové Hrady žádost
o schválení sponzorského daru ve formě
cukrovinek na dětský den v Mateřské škole
Nové Hrady od firmy Flosman a.s. Nové
Hrady ve výši 936 Kč.)

� 12. Žádost, souhlasné stanovisko –
Rolínkovi
Rada města souhlasí s úpravou chodníku
před domem čp. 91, Údolí u NH v délce cca
4,6m z důvodu rozšíření vjezdu do rodinné-
ho domu za předpokladu dodržení všech
podmínek jednotlivých dotčených orgánů a
správců inženýrských sítí.
(Rada obdržela žádost manželů Rolínko-
vých, Údolí u Nových Hradů o souhlasné
stanovisko s budoucí úpravou chodníku
v majetku města Nové Hrady před domem
čp. 91, Údolí u NH z důvodu rozšíření vjez-
du do rodinného domu v délce cca 4,6 m.
Náklady spojené s realizací stavebních úprav
budou hradit manželé Rolínkovi.)

� 13. Smlouva – Plavecký výcvik
Rada města schvaluje smlouvu s Plaveckou
školou Základní školy Borovany o zajištění
plavecké výuky žáků Základní školy Nové
Hrady a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Plavecké školy Základní
školy Borovany návrh smlouvy o zajištění
plavecké výuky žáků Základní školy Nové
Hrady.)

� 14. Konkursní řízení – ředitel ZŠ Nové
Hrady
Rada bere na vědomí zápis z konkursního
řízení na obsazení místa ředitele/ky Základ-
ní školy Nové Hrady ze dne 28.5.2020.

Rada jmenuje k 01.08.2020 pana Mgr. Kar-
la Kříhu do funkce ředitele Základní školy
Nové Hrady a stanovuje mu plat v souladu
se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce
a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o plato-
vých poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě.
(Rada obdržela zápis z jednání konkursní
komise v rámci konkursního řízení na obsa-
zení místa ředitele/ky Základní školy Nové
Hrady. Konkursní komise provedla výběr
ze dvou uchazečů. Konkursní komise na zá-
kladě předložených koncepcí rozvoje školy
a ústního pohovoru doporučila na pozici ře-
ditele školy pana Mgr. Karla Kříhu.)

� 15. Doplňková síť nabíjecích stanic
Rada města souhlasí se zapojením do pro-
jektu týkajícího se nabíjecích stanic na elek-
tromobily a pověřuje starostu podpisem
Memoranda o spolupráci při výstavbě ve-
řejných dobíjecích stanic pro elektromobily
se společností Data Rail Czech Republic,
a.s., Praha.
(Rada obdržela od společnosti Jihočeská
Silva Nortica informaci o nabíjecích stani-
cích na elektromobily, pro které je možné
získat dotaci z OP Doprava. Zprostředkova-
telem této aktivity je společnost Data Rail
Czech Republic, a.s., Praha. Součástí této
informace je i Memorandum o spolupráci
při výstavbě veřejných dobíjecích stanic
pro elektromobily.)

� 16. Pacht – pozemky parc.č. 2544, 2536,
2535, k.ú. Vyšné – Ing. Přibyl
Rada města schvaluje záměr propachtovat
pozemky parc. č. 2535 o výměře 2 380 m2,
parc. č. 2536 o výměře 9 316 m2 a parc.c.
2544 o výměře 5 218 m2 vše v k.ú. Vyšné,
na dobu určitou pěti let, minimální částka
pronájmu 2.000 Kč/ha/rok a pověřuje ta-
jemníka MěÚ zveřejněním na úřední desce
města.
(Rada obdržela od Osadního výboru pro
Nakolice, Vyšné a Oboru zápis z jednání
z místního šetření ve věci Ing. Otomara Při-
byla, Vyšné - Žádost o pronájem pozemků
parc. č. 2544, č. 2536 a č. 2535 v k.ú. Vy-
šné. Pozemky budou využívány zeměděl-
ským způsobem.)

� 17. Pronájem/prodej – část pozemek
parc.č. 2315, k.ú. Vyšné
Rada města schvaluje záměr pronajmout
část pozemku parc. č. 2315 v k.ú. Vyšné
o výměře cca 1 500 m2, na dobu určitou pěti
let, za částku 2Kč/m2/rok a pověřuje tajem-
níka MěÚ zveřejněním na úřední desce
města.
(Rada obdržela od Osadního výboru pro
Nakolice, Vyšné a Oboru zápis z jednání
z místního šetření ve věci prodeje/pronájmu
části pozemku parc.č. 2315, Vyšné.)

� 18. 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.)

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

� 20. Zápis finanční komise
Rada bere na vědomí zápis z jednání Fi-
nanční komise rady města ze dne 10.6.2020.
Rada města schvaluje finanční příspěvek na
opravu fasády manželům J. a Š. Vanišovým
(Nové Hrady čp. 40) v maximální výši
20.000 Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise konané dne 10. 06. 2020. Finanční
komise doporučuje radě města přidělit pří-
spěvek na opravu fasády manž. Vanišovým
ve výši 20.000 Kč. Dále komise projednala
přidělení příspěvků poskytovatelům sociál-
ních služeb s doporučením pro radu. Finální
projednání těchto příspěvků bude projedná-
no po obdržení zápisu a doporučení radě od
sociální a prorodinné komise.)

ZÁPIS z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva
Města Nových Hradů konaného dne
4. června 2020

Přítomni:
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk
Dorschner, Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír
Hokr, Martina Kourková, Jan Kollmann,
MUDr. Nataša Návarová, Mgr. Michal
Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková,
Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef
Vochoska, Miroslav Vrchota.

Omluven: Petr Michale

Celkem bylo přítomno 14 členů
zastupitelstva.

Zapisovatel: Bc. Ilona Volfová
– pracovnice městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se kona-
lo od 18:00 hodin v sále Kulturně-spolkového
domu v Nových Hradech. Bylo přítomno 14 čle-
nů zastupitelstva (jeden nepřítomný zastupitel
byl řádně omluven), tj. nadpoloviční většina a
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan starosta
konstatoval, že zápis z 8. zasedání zastupitel-
stva byl řádně ověřen, předán ke zveřejnění a
nebyla vůči němu vznesena žádná námitka.

Pan starosta uvedl, že vzhledem k vyhlášené-
mu nouzovému stavu, bylo původní jednání za-
stupitelstva, které bylo stanoveno na 18. března
2020, odloženo, program jednání byl doplněn
a zastupitelům byl včetně materiálů řádné za-
slán.

Na začátku jednání pan starosta informo-
val o ukončení pracovního poměru tajemnice
Mgr. Káplové a představil zastupitelům no-
vého tajemníka MěÚ N.H. Ing. Vladimíra
Schussera a Ing. Pavlu Vaněčkovou, referent-
ku Ekonomického odboru.

Pan starosta připomenul zesnulého Ing.
Ludovíta Kasana a vyzval zastupitele k uctění
jeho památky k symbolické minutě ticha.

Návrh programu:
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

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, MUDr. Nataša Náva-
rová, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta navrhl složení návrhové komi-

se, a to: Ing. Zdeněk Dorschner, Ivan Doroto-
vič, Mgr. Michal Jarolímek

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Jan Kollmann, MUDr. Na-
taša Návarová, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčí-
ková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc.
Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 3
Ing. Zdeněk Dorschner, Ivan Dorotovič, Mgr.
Michal Jarolímek.
Návrhová komise byla schválena – 11 hla-

sy. Předsedou komise byl zvolen: Ing. Zdeněk
Dorschner.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su z 9. jednání zastupitelstva: Bc. Josef Vo-
choska, Miroslav Vrchota.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, MUDr. Nataša Návaro-
vá, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány.
Proti 0
Zdržel se 2
Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-

hu – 12 hlasy.

� 1. Kontrola usnesení z 8. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 8. jednání zastupitelstva

přednesl přítomným starosta města Mgr. Hokr.
Pan starosta uvedl, že v bodě 2.2 nedošlo

k podpisu smlouvy ke koupi pozemků od Stát-
ního statku Jeneč, státního podniku v likvida-
ci, z důvodu, že se o pozemky přihlásila ex
post Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a
Statní statek Jeneč bude tyto pozemky převá-
dět na tuto agenturu.

Pan Dorotovič uvedl, že v minulém zápisu
nebylo uvedeno sdělení paní Jarolímkové tý-

kající se přidělovaní dotací v souvislosti s na-
vyšováním platů místostarostů. Dále v zápise
postrádá pracovní náplň práce místostarostů,
která byla při jednání čtena. Pan Dorotovič
uvedl, že v daném bodě se zdrží hlasování.

Pan starosta uvedl, že připomínka pana
Dorotoviče se týká předchozího zápisu a netý-
ká se kontroly usnesení. V případě, že bude
k dispozici nahrávka z minulého jednání za-
stupitelstva, je možné tuto informaci doplnit
např. formou dodatku, a vyzval pana Doroto-
viče k předložení písemného návrhu, co má
být v zápise doplněno.

Dále pan starosta uvedl, že předmětem
usnesení nebyla schvalována náplň práce mís-
tostarostů. I zde se jedná o návrh na doplnění
zápisu, ne kontroly usnesení.

Bc. Volfová doplnila, že zápis z minulého
jednání zastupitelstva ověřoval pan Kollmann,
který neměl k zápisu žádnou připomínku, a
MUDr. Návarová, se kterou bylo domluveno,
že náplně práce místostarostů, které byly za-
stupitelům na jednání přečteny, budou k zápi-
su přiloženy jako příloha. Tak se také stalo.

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení z 8. zasedání zastupitelstva
města. – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Martina Kourková, Jan Koll-
mann, MUDr. Nataša Návarová, Mgr. Michal Ja-
rolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 2
Ivan Dorotovič, Ing. František Štangl.

� 2. Dispozice s majetkem

2.1 Bezúplatný převod
– Povodí Vltavy, státní podnik

Pan starosta uvedl, že se jedná o bezúplat-
ný převod částí pozemků ve vlastnictví města
parc. č. 2329 a 2378 v k.ú. Vyšné, které se na-
cházejí pod stavbami vodního díla a korytem
drobného vodního toku s názvem "Tetřeví po-
tok" ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

Převodem předmětných částí pozemků do-
jde k majetkoprávnímu vypořádání a sjednoce-
ní vlastních vztahů k pozemkům pod stavbami
ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro
Povodí Vltavy, státní podnik.

Osadní výbor i finanční výbor s bezúplat-
ným převodem souhlasil.

Bc. Vochoska za finanční výbor také uvedl
souhlasné stanovisko s tímto převodem.

Ing. Štangl se dotazoval, z jakého důvodu
Město projevilo v rámci pozemkové úpravy
zájem o tuto parcelu, kdy nemá pro město žád-
nou hodnotu a zda Povodí Vltavy, státní pod-
nik, nemá v našich katastrálních území jiný
vhodný majetek ke směně, který by bylo
vhodné vlastnit a pečovat tak o majetek s péčí
řádného hospodáře.

Ing. Štangl požadoval prověřit, zda Povodí
Vltavy, s.p. nemá jiný majetek, který by město
mohlo potencionálně využit.

Pan starosta odpověděl, že město se snaži-
lo dlouhodobě získat pozemky, díky kterým
by mohlo řešit protipovodňová opatření.
V této lokalitě tyto problémy v minulosti na-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 5

pokračování na str. 7



červenec 2020 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 7

stávaly, přístup k mostkům a jejich majetková
držba tak byla pro město důležitá, aby se situa-
ce mohla v budoucnu řešit. Pozemky v blízkosti
mostků si město ponechá, ostatní pozemky
v korytu řeky jsou nepotřebné.

Pan starosta uvedl, že ve všech katastrech
město o pozemky, které byly přínosné, zažádalo.

Dále pan starosta informoval o dřívějších
jednáních o průchodnosti kanalizace a vodo-
vodu v Údolí a úpravě koryta Stropnice mezi
Štiptoní a Tomkovcem s tím, že Povodí Vltavy
vždy vyšlo městu vstříc.

Na základě požadavku Ing. Štangla pan
starosta uvedl, že bude prověřen všechen ma-
jetek vhodný ke směně v našich katastrech a
navrhl odložit hlasování v tomto bodě na příští
jednání zastupitelstva.

Všichni zastupitelé souhlasili s tímto návrhem.
V bodu č. 2.1 nebylo hlasováno a nebylo

přijato usnesení.

2.2 Smlouva Šabatka – manž. Schattauerovi
Pan starosta uvedl, že na základě předcho-

zího jednání zastupitelstva města ve věci udě-
lení výjimky k prodeji pozemku parc. č.
863/56 v k.ú. Nové Hrady rada projednala ná-
vrh smluvního vypořádání souhlasu města
s prodejem pozemku (mezi Ing. Petrem Šabat-
kou a manželi Patrickem a Lucií Schattauero-
vými). Rada souhlasila s návrhem smlouvy,
kterou připravila AK Jarušek, kdy manželé
Schattauerovi přebírají závazky Ing. P. Šabat-
ky vůči Městu Nové Hrady a za stejnou cenu
odkupují stavební pozemek od pana Šabatky.

V návrhu smlouvy nebylo prozatím sta-
noveno prodloužení lhůty pro prodloužení stav-
by, rada města navrhuje, aby lhůta byla prodlou-
žena do 31.3.2024.

Ing. Štangl uvedl, že již dříve navrhoval
prodloužení lhůty pro dokončení stavby.

Všichni zastupitelé se shodli na prodloužení
lhůty na dokončení stavby do 31.03.2024.

Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlou-
vu na nemovitou věc ve věci udělení výjimky
z pravidel pro prodej stavebních pozemků v lo-
kalitě Jižní město pro pana Ing. P. Šabatku k pro-
deji stavební parcely parc. č. 863/56 v k.ú. Nové
Hrady pro kupující manželé L. a P. Schattauero-
vi v upraveném znění. (lhůta dle bodu 5.5 pro-
dloužena do 31.3.2024) – 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, MUDr. Nataša Návaro-
vá, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány,
Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se

2.3 Smlouva o zřízení věcného břemene –
"Vyšné, obec – kabel NN"

Pan starosta uvedl, že se jedná o návrh
smlouvy společnosti SETERM CB, a.s., zastu-
pující E.ON Distribuci, a.s., o věcném břemeni
ohledně stavby s názvem "Vyšné, obec - kabel
NN", kdy původním vlastníkem byl Státní poze-
mkový úřad, se kterým se nepodařilo zřídit věc-
né břemeno.

Jedná se o pozemky, které se nacházejí
v osadě Vyšné v zatáčce u rybníka směrem na
České Velenice.

Návrh na jednorázovou úplatu je 10.000 Kč
bez DPH.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu č.
CB-014330032446/002 o zřízení věcného bře-
mene se společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice na akci: Vyšné, obec - kabel NN, za
jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH
a pověřuje starostu podpisem smlouvy – 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, MUDr. Nataša Návaro-
vá, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány,
Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 0

2.4 Prodej pozemku – Děkan
Pan starosta uvedl, že se projednává prodej

části pozemkové parcely KN 132/2, k.ú. Nové
Hrady o výměře cca 75 m2. Jedná se o narovná-
ní stávajícího stavu, který bezprostředně nava-
zuje na pozemky ve vlastnictví pana Děkana.

Na místním šetření došlo k dohodě, že na
základě geometrického plánu bude pozemek od-
dělen a navrhovaná cena prodeje je 100 Kč/m2 +
náklady na pořízení geometrického plánu.

Ing. Štangl upozornil na možnou podjatost
pana Vicányho při hlasování.

Pan Vicány se zdržel v tomto bodě hlasování.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej poze-

mku parc. č. 132/6 v k.ú. Nové Hrady o výměře
76 m2 (dle GP pozemek vznikl oddělením od
parc. č. 132/2) panu Jindřichu Děkanovi, Nové
Hrady za částku 100 Kč/m2 + úhradu nákladů
spojených s pořízením geometrického plánu a
pověřuje starostu podpisem smlouvy – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, MUDr. Nataša Náva-
rová, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Bc.
Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 1
Jiří Vicány.

2.5 Smlouva o smlouvě budoucí – "Hlinov,
K 1178/3-kabel NN"

Pan starosta uvedl, že se jedná o smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pro akci "Hlinov, K 1178/3-kabel NN". Stav-
bou bude zatížen pozemek ve vlastnictví města
parc. č. 1180/6 v k.ú. Údolí u Nových Hradů.

Navrhovaná výše jednorázové úplata je sta-
novena na 10.000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
č.: 1030059425/002 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s. České Budějovice na akci: Hli-
nov, K 1178/3-kabel NN, za jednorázovou
úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy – 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14

Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, MUDr. Nataša Náva-
rová, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

2.6 Smlouva o smlouvě budoucí – "Vyšné,
K 2458-kabel NN"

Jedná se o smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene pro akci "Vyšné,
K 2458/kabel NN". Stavbou bude zatížen po-
zemek parc. č. 2447/1 v k.ú. Vyšné.

Pan starosta uvedl, že se jedná o lokalitu
u Fišerových chalup směrem na Žofinu huť.

Navrhovaná výše jednorázové úplaty je
10.000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu č.
1030057974/002 o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene se společností E.ON Distri-
buce, a.s. České Budějovice na akci: Vyšné,
K 2458 – kabel NN, za jednorázovou úhradu
ve výši 10.000 Kč bez DPH a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy – 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, MUDr. Nataša Náva-
rová, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

2.7 Smlouva o smlouvě budoucí – "Nové
Hrady Stará střelnice kabel NN"

Jedná se o smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene pro akci "Nové
Hrady Stará střelnice kabel NN".

Stavbou budou zatíženy pozemky parc. č.
938/2, 943/5, 952/33, 952/3, 1009/13, 1009/14,
952/30, 1009/1, 952/31, 966, 952/29, 952/33,
952/22 v k.ú. Nové Hrady.

Tato akce byla opakovaně projednávána.
Vedení kabelu bylo původně naplánováno
pouze přístupovou komunikací směrem od
Střelnice k Zevlově mlýnu.

Město vydalo zamítavé stanovisko s touto
trasou z důvodu možného poškození kořeno-
vého systému stromů. Při opakovaném pro-
jednávání byla tato trasa upravena a město
s novým návrhem souhlasilo.

Jedná se o více pozemků, které jsou zasaženy
tuto akcí, a je zde dohoda, že město bude dohlí-
žet na stavbu, proběhne kontrola cesty a její pře-
vzetí ve stavu, ve kterém byla před touto akcí.

Navrhovaná výše jednorázové úplaty je
10.000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu č.
1040014552/001 o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene se společností E.ON Distri-
buce, a.s. České Budějovice na akci: Nové
Hrady Stará střelnice kabel NN, za jednorázo-
vou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy –14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, MUDr. Nataša Náva-
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rová, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

2.8 Směna/prodej pozemků
Pan starosta uvedl, že rada opětovně pro-

jednala návrh týkající se směny či prodeje po-
zemků mezi městem Nové Hrady, manž.
Kypetovými, MVDr. Kypetem a společností
Novohradské hory s.r.o. ve věci směny či pro-
deje pozemků.

Dva pozemky, které by město získalo se
nacházejí na Nových Hradech (pod komuni-
kacemi Vitorazské ulice a na křižovatce u ryb-
níka u objektu SUS) a jeden pozemek v k.ú.
Mýtiny (jedná se také o komunikaci a dojde
zde k realizaci stavebních prací a rekonstrukci
celé cesty, kdy jako navazující aktivity k poze-
mkovým úpravám by Státní pozemkový úřad
realizoval propojení katastru Veveří a katastru
Mýtiny).

Město za tyto pozemky nabídlo pozemky
v majetku města uvnitř areálu Na Zámeckém.
Pro město tyto pozemky nemají význam, kdy
okolní pozemky jsou v majetku společnosti
Novohradské hory s.r.o., nebo rodiny Kypeto-
vých. Tyto pozemky jsou vedeny jako země-
dělský areál, a i v rámci pasportu místních
komunikací již tyto komunikace nejsou ve-
řejné.

Rada města souhlasila s řešením formou
vzájemného prodeje za cenu 100 Kč/m2 s tím,
že kupujícím u pozemků v majetku města by
byla společnost Novohradské hory s.r.o.

Bc. Vochoska uvedl, že finanční výbor
souhlasí s formou vzájemného prodeje.

Ing. Štangl uvedl, že vzájemný prodej po-
zemků je lepší a průhlednější než směna a do-
tazoval se na přístupovou komunikaci (kolem
silážního plata, směr na Nakolice), zda tato zů-
stane nadále v majetku města a zda zůstane ve-
řejná.

Pan starosta odpověděl, že i nadále tato
cesta zůstane veřejná.

Dále pan starosta informoval o probíhajícím
jednání s Jihočeským krajem a darování poze-
mků v lokalitě Vitorazská ulice, kdy toto bude
projednáváno na dalším jednání zastupitelstva.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemků parc. č. 994/4, parc. č. KN 994/2, parc.
č. 333/28 a pozemku parc. č. 994/7 (dle GP
994/13) vše v k.ú. Nové Hrady společnos-
ti Novohradské hory spol. s r.o. za cenu
100 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi pozemků parc. č. 333/54 v k.ú. Nové
Hrady, parc. č. 732/21 díl a v k.ú. Nové Hrady
a parc. č. 1580 v k.ú, Mýtiny za cenu 100 Kč/
m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy –
14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, MUDr. Nataša Náva-
rová, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar,

Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

2.9 Pozemky pod vodojemem
Pan starosta informoval o žádosti pana J.

Macha (Nové Hrady) o koupi pozemku parc.
KN 824/47 v k.ú. Nové Hrady v lokalitě Pod
Vodojemem, který má zájem využít tento po-
zemek k podnikání.

Tato lokalita byla v minulosti rozdělena dle
geometrického plánu na 6 pozemků o velkosti
cca 1500 m2 /každý z nich.

Daný pozemek má výměru 1531 m2, schva-
luje se jeho prodej za částku 300 Kč/m2 a dle
podmínek schválených zastupitelstvem města
pro prodej pozemků občanské vybavenosti
v lokalitě Pod Vodojemem.

Pan starosta zopakoval podmínky pro pro-
dej parcel v této lokalitě, uvedl, že daný poze-
mek byl na základě podané žádosti o jeho
koupi zveřejněn a nikdo jiný o jeho koupi ne-
projevil zájem. Neprobíhalo tedy výběrové
řízení, kde by se v případě více zájemců nabí-
zela vyšší cena za m2, než která byla uvedena a
zveřejněna jako vyvolávací.

Ing. Štangl požadoval do kupní smlouvy
zahrnout informaci o tom, že se prodávané
pozemky nacházejí naproti stávajícímu ze-
mědělskému areálu, aby se předešlo možným
pozdějším námitkám, když součástí stavby
bude i objekt určený k bydlení.

Pan starosta odpověděl, že tuto možnost
prověří u advokátní kanceláře, která smlouvu
připravovala. Dále uvedl, že všichni zájemci
vědí, jaké pozemky a v jaké lokalitě kupují a
není si jist, zda lze tento požadavek z právního
hlediska do smlouvy zahrnout.

V 19:04 odešla MUDr. Návarová.
Bc. Vochoska se dotazoval na systém vy-

hlášení a zveřejnění prodeje těchto pozemků a
uvedl, že do prvního záměru prodeje daných
parcel se přihlásil pouze pan Zajac a do druhé-
ho projevil zájem pouze pan Macho, kdy oba
nabídli cenu 300 Kč/m2 . S ohledem na tuto vy-
volávací cenu se očekávalo, že zájem o tyto
pozemky bude vyšší.

V 19:07 se vrátila MUDr. Návarová.
Pan starosta informoval o dalších zájem-

cích o pozemky v této lokalitě, avšak do zve-
řejněného záměru prodeje se již tito zájemci
nepřihlásili.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej
pozemku parc. č. 824/47 v k.ú. Nové Hrady
(dle GP pozemek vznikl oddělením od parc.
č. 824/1) Janu Machovi, Nové Hrady, za
částku 300 Kč/m2 a dle podmínek schválených
zastupitelstvem města pro prodej pozemků
občanské vybavenosti v lokalitě Pod Vodoje-
mem a pověřuje starostu podpisem smlouvy –
12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Martina Kourková, Jan
Kollmann, MUDr. Nataša Návarová, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčí-
ková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav
Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 2
Ivan Dorotovič, Ing. František Štangl.

� 3. Rozpočtové změny

3.1. Rozpočtová opatření č. 14/2019,
č. 1/2020 a č. 2/2020

Pan starosta uvedl, že rada města schválila
rozpočtová opatření. Jedná se o přesuny mezi
jednotlivými položkami a paragrafy.

Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtová opatření č. 14/2019, č. 1/2020 a č.
2/2020 – 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, MUDr. Nataša Náva-
rová, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

3.2. Rozpočtová opatření č. 3/2020 a č. 4/2020
Pan starosta uvedl, že rada města schválila

rozpočtová opatření. Jedná se o přesuny mezi
jednotlivými položkami a paragrafy.

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpoč-
tová opatření č. 3/2020 a č. 4/2020 – 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, MUDr. Nataša Náva-
rová, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 4. Úvěrové smlouvy

� 4.1 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru
Pan starosta uvedl, že se jedná o schválení

Dodatku ke smlouvě o úvěru č. 99020844429
s Komerční bankou a.s.

Tento úvěr byl již jednou prodlužován ve
smyslu jeho vyčerpání a s ohledem průběhu
akce týkající se kalolisu na čistírně odpadních
vod. Z důvodu prodloužení dodání projektové
dokumentace a výběrového řízení týkajícího
se části úpravny vody, zde hrozila možnost ne-
dočerpání úvěru v dané lhůtě. Z tohoto důvodu
bylo požádáno u Komerční banky, a.s. o mož-
nost prodloužení čerpání úvěru.

Dodatkem se prodlužuje možnost čerpání
k vodohospodářskému majetku do 30.09.2020.

Podmínky pro splácení úvěru zůstávají stej-
né a jedná se pouze o to, aby mohla být zrealizo-
vána akce na úpravně vody, kdy dojde k výměně
čerpadel.

Dále pan starosta uvedl další aktivity týkající se
vodohospodářského majetku a informoval o prob-
lému se stavem kanalizace u Údolské brány.

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek ke
smlouvě o úvěru č. 99020844429 s Komerční
bankou, a.s. a pověřuje starostu podpisem do-
datku – 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, MUDr. Nataša Náva-
rová, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
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Proti 0
Zdržel se

� 4.2 Úvěrové zajištění
Pan starosta informoval o jednání s ban-

kovními domy ve věci preventivního zajištění
možnosti řešení krátkodobého výpadku příj-
mů rozpočtu města s ohledem na předpokláda-
ný propad příjmů ze sdílených daní.

Dále uvedl, že město by formou revolvingo-
vého úvěru (krátkodobý provozní úvěr - kon-
tokorent) mělo předjednánu možnost čerpat
krátkodobě finanční prostředky do výše 4 mi-
lionů korun s tím, že splatnost je jeden rok.

Z oslovených poskytovatelů úvěru předlo-
žila nejvýhodnější nabídku Komerční banka
a.s., při čerpání 4 milionů korun v úrokové
sazbě jednoměsíční pribor  + 0,65 %.

Pokud se částka vůbec nebude čerpat, je
zde stanoven poplatek (rezervace zdrojů) ve
výši 6.000 Kč.

Pan starosta informoval o stavu finančních
účtů města, o platbách, které pravidelně probíha-
jí a uvedl, že tento kontokorent je pouze pro pří-
pad varianty, kdy stát přestane posílat finanční
prostředky, bude tak vytvořena tato rezerva.

V 19:17 odešel Ing. Štangl.
Komerční banka zároveň městu nabídla mož-

nost čerpání investičního úvěru k pokrytí inves-
tičních akcí města. Tuto nabídku však zatím
město nevyužije, neboť je předpoklad, že stávají-
cí investiční naplánované akce budou pokryty
z přebytku hospodařen města z minulých let.

V 19:20 se vrátil Ing. Štangl.
Dále pan starosta informoval o úpravě roz-

počtu, dalších aktivitách, které mohou zatížit
rozpočet města a bude nutné je financovat
(předfinancování a kofinancování poskytnu-
tých dotací, program MPR MPZ, naplnění ro-
viny příjmů).

Bc Vochoska za finanční výbor uvedl, že
dle jeho názoru revolvingový úvěr nebude
potřeba a je zásadní zabývat se dopadem na
rozpočet, kdy by měly být předem nastíněny
předpokládané příjmy a výdaje. Dále uvedl, že
finanční výbor souhlasí se schválením revol-
vingového úvěru.

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí revol-
vingového úvěru od Komerční banky a.s. do
výše 4.000.000,- Kč dle návrhu a pověřuje sta-
rostu podpisem příslušné smlouvy – 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, MUDr. Nataša Náva-
rová, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se

� 5. Závěrečný účet Města Nové Hrady
rok 2019
Pan starosta informoval o hospodaření měs-

ta, uvedl nejvýznamnější aktivity a fungování
příspěvkových organizací.

Uvedl stavy účtů města na konci roku 2019,
informoval o čerpání úvěrů, přehledu dotač-
ních titulů, přehled příjmů a výdajů.

Dále informoval o závěrečných účtech pří-
spěvkových organizací, kdy TSM Nové Hrady
hospodařily v roce 2019 se ziskem 475 000 Kč,
Základní škola hospodařila se ziskem 2 658 Kč,
Mateřská škola hospodařila se ziskem 364 Kč,
Služby Nové Hrady s.r.o. hospodařily se ztrá-
tou 29 396 Kč.

Dále pan starosta informoval o přezkumu
hospodaření Krajským úřadem v Českých Bu-
dějovicích, kdy nebyly zjištěny chyby a nedo-
statky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při
dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.

Závěrem pan starosta uvedl, že v minulém
roce bylo město úspěšné v získání dotačních
prostředků, finance na účtech na konci roku
byly dobré.

Bc. Vochoska za finanční výbor uvedl, že
pokud se jedná o položky města, u závěrečné-
ho účtu nemá finanční výbor připomínky.
U Základní školy poukázal na správně účtova-
nou doplňkovou činnost (zisk cca 30 000 Kč) a
účetní závěrka je též bez připomínek. Účetní
závěrka Mateřské školy je bez připomínek.

Technické služby hospodařily se ziskem
475 000 Kč. Zisk vznikl především tím, že
město poskytlo před koncem roku TSM 1 mi-
lion korun na navýšení provozní dotace, ze
které bylo také plánováno pořízení nové se-
kačky. Tato sekačka z časových důvodů nako-
nec pořízena nebyla a finanční prostředky
zůstaly na účtu TSM.

Dále Bc. Vochoska upozornil na rapidní po-
kles příjmů z těžby dřeva a upozornil na výši
pohledávek na nájemném cca 200 000 Kč.

K další příspěvkové organizaci Služby
Nové Hrady s.r.o., kde hlavním předmětem
činnosti je tepelné hospodářství, Bc. Vocho-
ska uvedl, že společnost zajišťuje výrobu tepla
pro panelové domy v Zahradní čtvrti, Dům
s pečovatelskou službou a Tělocvičnu. Dále
provádí služby spojené s vytápěním městských
objektů (MěÚ, Z.Š., M.Š., Koželužna, Kužel-
na, Český dům, Spolkový dům, TSM - kancelá-
ře město, Jesle). Dále informoval o výsledcích
hospodaření, rok 2011 ztráta 3 775 000 Kč, rok
2018 zisk 147 000 Kč, rok 2019 ztráta 29 396 Kč.
Neuhrazená ztráta z hospodaření minulých let
k 01.01.2020 je cca 2 858 000 Kč.

Bc. Vochoska informoval o výši ceny za
1 GJ na centrální kotelně, která byla pro rok
2019 ve výši 575,70 Kč bez DPH.

Krokem pro zlepšení celkové ekonomiky
centrální kotelny by bylo zajištění dalších od-
běrných míst (např. Hotel Máj, Český dům),
které by vedlo ke snížení tepelných ztrát.

V 19:38 odešla MUDr. Návarová.
Pan starosta se vyjádřil k podnětu ohledně

výše dluhu na nájemném a uvedl, že tato infor-
mace bude prověřena. Dále uvedl, že v rámci
opatření k rozpočtu je třeba počítat s propa-
dem nájemného od podnikatelských subjektů,
kdy rada města rozhodla o tom, že po dobu
nouzového stavu podpoří podnikatele, kteří
podnikají v nebytových prostorech města tím,
že jim bude nájem odpuštěn.

Dále pan starosta zmínil dopad na rozpo-
čet v důsledku zajištění ochranných pomůcek
v souvislosti s COVID 19.

V 19:42 se vrátila MUDr. Návarová.

Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný
účet Města Nové Hrady za rok 2019 a souhlasí
s celoročním hospodařením bez výhrad.

Zastupitelstvo města bere na vědomí a
schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2019 s výrokem "nebyly
zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a ne-
dostatků zjištěných při dílčích přezkoumá-
ních, které byly již napraveny". – 14 hlasy

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, MUDr. Nataša Náva-
rová, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se

� 6. Účetní závěrka Města Nové Hrady
rok 2019
Zastupitelstvo města rozhodlo, že schvalo-

vaná Účetní závěrka Města Nové Hrady za rok
2019 poskytuje v rozsahu skutečností posuzo-
vaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.,
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace Města Nových Hradů a účetní
závěrku schvaluje. – 14 hlasy

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, MUDr. Nataša Náva-
rová, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se

� 7. Zařazení území obce do územní
působnosti MAS Sdružení Růže
Pan starosta uvedl, že se jedná o schválení

zařazení území obce do územní působnosti
Místní akční skupiny Sdružení Růže.

Město Nové Hrady by se pro roky 2021–2028
mělo opakovaně přihlásit k tomu, že chce
patřit do území působnosti Místní akční Sku-
piny Sdružení Růže. Spolupráce již probíhala
v minulých letech a je pro město výhodná i
při pro získávání dotačních titulů.

Zastupitelstvo města souhlasí se zařazením
území obce pro roky 2021–2028 do územní
působnosti Místní akční skupiny Sdružení
Růže. – 14 hlasy

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, MUDr. Nataša Náva-
rová, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se

� 8. OZV č. 1/2020 o místních poplatcích
Pan starosta předal slovo Mgr. Jarolímkovi.
Mgr. Jarolímek uvedl, že OZV č. 1/2019

byla schvalována v prosinci 2019 v režimu na-
léhavého obecného zájmu, kdy zde byl poža-
davek, aby tato vyhláška nabyla platnost od
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01.01.2020. Z tohoto důvodu vyhláška nebyla
konzultována s Odborem veřejné správy, do-
zoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR a zaslá-
ní vyhlášky bylo tomuto odboru provedeno až
po jejím schválení. Vyhláška byla městu vráce-
na s připomínkou, týkající se části II - Poplatek
ze psů čl. 3 Poplatková povinnost (týkající se
stáří psa) a dalším doporučením k její úpravě.

Vyhláška se upravila dle doporučení odbo-
ru veřejné kontroly a takto je předložena ke
schválení zastupitelstvu.

Bc. Vochoska se vyjádřil k další možné
úpravě ve vyhlášce, týkající se výše sazby po-
bytového poplatku a poplatku ze psů ve městě
a osadách.

Pan starosta navrhl spolupráci rady města
s finančním výborem o možných změnách
výše poplatků s účinností od 01.01.2021, když
v současné době jsou již poplatky ze psů po
splatnosti a vše by bylo zmatečné.

Bc. Vochoska souhlasil s návrhem pana
starosty.

Zastupitelstvo města vydává Obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 1/2020 o místních poplat-
cích – 13 hlasy

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, MUDr. Nataša Náva-
rová, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vo-
choska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 1
Ing. František Štangl.
V 19:58 odešla MUDr. Návarová.

� 9. Jednorázové odměny za výkon funkce
členům komisí a výborů
Pan starosta informoval o výši jednorázo-

vých odměn za výkon funkcí členům komisí a
výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva.

MUDr. Návarová nebyla přítomna při hla-
sování.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, Mgr. Michal Jarolí-
mek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing.
František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vocho-
ska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 1
Zastupitelstvo města schvaluje výplatu jed-

norázových odměn za výkon funkce členům
komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitel-
stva města, dle návrhu. – 13 hlasy

� 10. Interpelace
Byly podány 2 interpelace na Mgr. Vladi-

míra Hokra starostu města.
První interpelaci podal pan Dorotovič ve

věci "Komunitní centrum Nové Hrady", kde
žádá o písemné sdělení informací:

- Jaký je plánovaný počet zaměstnanců na
plný úvazek v roce 2020, plánovaná výše osob-
ních nákladů na tyto zaměstnance?

- Plánovaný počet zaměstnanců na DPP a
DPČ v roce 2020, plánovaná výše osobních
nákladů na tyto zaměstnance?

- Plánovaná výše příjmů v roce 2020, o jaké
zpoplatněné činnosti se jedná?

- Plánované provozní náklady v roce 2020?
- Výše předpokládaných dotací v roce 2020?
Pan starosta odpověděl, že reálné náklady

budou vyčísleny písemně.
Dále pan starosta uvedl, že náklady Komu-

nitního centra Nové Hrady, týkající se zaměst-
nanců, byly hrazeny z dotace, stejně tak jako
DPP a DPČ. Hlavním koordinátorem na plný
pracovní úvazek je zde paní Sovová.

Součástí komunitního centra jsou i jiné ak-
tivity (např. keramická dílna Kána), kde se
město nepodílí na těchto aktivitách.

V rámci udržitelnosti projektu město hradí
provozní náklady, dále bylo pořízeno vybave-
ní komunitního centra, které po udržitelnosti
projektu zůstane v majetku města.

Tento projekt skončil v únoru 2020. V ná-
vaznosti na podání nového projektu, byly
v rámci rozpočtu města ponechány mzdové
náklady na paní Sovovou, z důvodu, že byla
podána a dnes už je schválena dotace na nava-
zující projekt, který začne od července 2020 a
i nadále budou náklady hrazeny z poskytnuté
dotace.

Pan starosta uvedl, že bližší informace na
výše uvedené otázky, budou zodpovězeny dle
žádosti písemnou formou.

Ve 20:03 odešla z jednání MUDr. Návarová.
Ještě před odchodem pan starosta poděko-

val MUDr. Návarové za pomoc v rámci rozdě-
lování KPZ z Jihočeského kraje.

Druhou interpelaci podal Ing. Štangl ve
věci "Zajištění základní zdravotní péče v No-
vých Hradech", kdy uvedl, že již v minulosti
se v souvislosti s využitím objektu bývalých
jestli po jejich rekonstrukci, dotazoval starosty
a ostatních členů Rady Města Nové Hrady na
budoucí zajištění základní zdravotní péče na
Nových Hradech. Bylo upozorňováno na sku-
tečnost, že v dohledné době může dojít k od-
chodu našich lékařů do důchodu a je tudíž
nezbytné hledat jejich nástupce a vytvořit jim
na Nových Hradech odpovídající podmínky
tak, aby pro ně bylo provozování praxe na No-
vých Hradech zajímavé a přitažlivé. Přes tato
upozornění na Nových Hradech skončila lé-
kařská praxe dětské lékařky MUDr. Bieder-
mannové bez toho, aby vedení města ve
spolupráci s VZP zajistilo za tuto lékařku
odpovídající náhradu. Dnes jsou nuceni ro-
diče jezdit se svými dětmi za pediatrickou
péčí po širokém okolí a tato základní péče
doposud není na Nových Hradech zajištěna.
S ohledem na uvedené, žádal Ing. Štangl
o zodpovězení otázek:

- Co udělalo vedení města pro to, aby praxe
nového dětského lékaře plynule navázala na
končící praxi MUDr. Biedermannové?

- Kdy lze předpokládat, že se podaří na No-
vých Hradech a v jejich bezprostředním okolí
zajistit dětského lékaře a co pro zajištění této
péče vedení města dělá?

- Co dnes může vedení města novému dět-
skému nabídnout? (např. ordinaci)

Pan starosta na otázky Ing. Štangla uvedl,
že lékařská praxe je majetkem s.r.o. a tudíž

město nemá tolik možností, jak do této záleži-
tosti zasahovat.

Pan starosta vysvětlil, že pokud má dojít
k tomu, aby lékařské praxe na sebe plynule na-
vazovaly, musí lékař č. 1 prodat své s.r.o. i
s kartami pacientů lékaři č. 2.

MUDr. Biedermannová se s žádným dět-
ským lékařem na tomto postupu však nedo-
hodla.

MUDr. Biedermannová k 31.03.2020
ukončila svou činnost, a protože se do doby
ukončení provozu ordinace nenašel navazující
subjekt, který by tuto lékařskou praxi převzal,
předala MUDr. Biedermannová karty pa-
cientů dle platné legislativy na Krajský úřad
v Českých Budějovicích. Zdravotní karta je
následně vždy krajským úřadem zaslána léka-
ři, ke kterému se pacient nově zaregistruje.
Zákonní zástupci (rodiče) tak nemusí samos-
tatně žádat o zdravotní kartu, když si jí vyžádá
sám nový lékař/ka.

Město Nové Hrady oslovilo dětské pediat-
ry v okolí s nabídkou o možnou spolupráci,
když lékařům byly nabídnuty prostory pro
provozování ordinace.

S ohledem na ukončení ordinace MUDr.
Biedermannové bylo krajským úřadem vyhlá-
šeno výběrové řízení, na jehož základě došlo
k obsazení pozice praktických lékařů pro děti
a dorost v rámci ORP Trhové Sviny (v No-
vých Hradech, H. Stropnici a v Trhových Svi-
nech). Do výběrového řízení se přihlásily dvě
lékařky, které měly zájem o provozování praxe
v našem regionu. Jedná se o MUDr. Šebesto-
vou, praktický lékař pro dorost a děti, Suchdol
nad Lužnicí a MUDr. Mikešová Koutná, prak-
tický lékař pro dorost a děti, Třeboň.

Tyto dvě lékařky si rozdělily ORP Trhové
Sviny a každý zákonný zástupce se může roz-
hodnout, zda a kterou dětskou lékařku si vybe-
re a bude navštěvovat její ordinaci.

Pro město Nové Hrady bylo jednáno
s MUDr. Šebestovou, které byly v první fázi
nabídnuty prostory pro ordinaci v pasivním
domě a výhledově vhodnější prostory (budova
vedle lékárny), kde již dříve proběhla rekon-
strukce a prostory budou ještě upravovány.
Tyto prostory jsou vzhledem k jejich umístění
pro pacienty výhodnější (v bezprostřední blíz-
kosti je lékárna, možnost parkování, nedaleké
autobusové nádraží).

V současné době je připraven k okamžité-
mu užívání pasivní dům pro otevření praxe
MUDr. Šebestové, která by měla začít na No-
vých Hradech ordinovat od září 2020.

� 12. Diskuse

Pan starosta informoval o termínu dalšího
jednání zastupitelstva, které se bude konat
v září.

� 13. Závěr a usnesení

Závěrem pan starosta poděkoval za účast
na 9. jednání zastupitelstva a všem, kteří se
v době koronavirové krize podíleli na pomoci
občanům města a zajištění chodu města či
městského úřadu

Starosta města ve 20:20 hodin ukončil jed-
nání zastupitelstva.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 9
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Předprázdninové střípky
Ani koronavirová pandemie nemohla za-

stavit práci na dlouho připravovaných akcích.
Některé jsme stihli již dokončit, u jiných práce
čile probíhají.

Parkovací plocha Jakule
Na začátku června byly zahájeny práce na

úpravě parkovací plochy u vlakového nádraží
v Jakuli. V blízkosti nakládkové rampy vznik-
nou nová parkovací místa, dojde ke zpevnění
okolních ploch a budou zde i kolostavy pro
cyklisty. Věřím, že touto realizací dojde ne-
jen k posílení parkovacích možností u vlako-
vé zastávky, ale též ke snížení prašnosti, která
dlouhá léta trápila místní obyvatele.

Hotel Máj
Již v průběhu zimy jsme se rozhodli, že po

rekonstrukci obvodového pláště dokončíme i
práce spojené s kuchyní a jejím zázemím. Poz-
ději jsme po dohodě v radě města přidali i do-
končení prací v jídelně tak, abychom i tento
prostor mohli plnohodnotně využívat. Jídelna
tak dostala nové elektrorozvody, kazetový
podhled s novým osvětlením a podlahu, kde
staré PVC a dlažba byly nahrazeny stěrkou a
zátěžovým kobercem.

V průběhu jara byla též dokončena rekon-
strukce šaten pro účinkující. Umělci a případ-
ně i na sportovci využívající sál zde naleznou
velmi kvalitní zázemí.

V květnu jsme též řešili další provoz celého
hotelu. Protože to v době koronavirové krize

vypadalo, že bude složité okamžitě najít ná-
jemce, který by vše samostatně provozoval,
rozhodli jsme o tom, že se pokusíme pod hla-
vičkou technických služeb a ve spolupráci se
zkušenou provozovatelkou soukromé ubyto-
vací kapacity rozběhnout ubytování v rámci
hotelu. Proto jsme trochu vylepšili stav pokojů
a jejich vybavení. Na základě již rezervova-
ných pokojů věříme, že i v ubytovací části se
do hotelu vrátí život.

V současné době zároveň jednáme o způ-
sobu rozběhu samotné restaurační části.
S ohledem na nutnost projednání nájmu for-
mou výběrového řízení asi není reálný rozběh
již v červenci, přesto věřím, že se vše povede
co nejdříve tak, abychom si do „formanky“ a
„jídelny“ mohli dojít na dobré jídlo a drink.

Na srpen a další měsíce zároveň plánujeme
v hotelu Máj i kulturní aktivity ve formě kon-
certů, divadelních představení a dalších akcí
pro všechny věkové kategorie.

Výhra v soutěži
Obec přátelská seniorům

I v letošním roce jsme se při-
hlásili do soutěže Obec přátel-
ská seniorům a Obec přátelská
rodině. Jsem velmi rád, že v na-
růstající konkurenci a dle vy-
jádření jedné z hodnotitelek i
v narůstající kvalitě zpracování
projektových aktivit naše město
uspělo a v kategorii Obec přá-

telská seniorům získalo 1. místo a s ním i spo-
jenou prémii 900 000 Kč na realizaci akcí a
aktivit zaměřených na seniory, mezigenerační
aktivity a různé kulturní, vzdělávací i sportov-
ní akce. Velmi se těším, že právě v tak speci-
fickém roce, kdy jsme de facto 3,5 měsíce
nemohli pořádat akce a různá setkání, budeme
moci nejen pro seniory, ale i pro jejich děti a
vnoučata nabídnout tak bohatý program.

Festival Jihočeské Nové Hrady

Letošní pátý ročník byl dlouho v ohrožení.
Dlouze jsme museli čekat na rozvolnění pod-
mínek a také na potvrzení podpory ze strany
partnerů a sponzorů festivalu. Ti se však k fes-
tivalu postavili velmi přátelsky a svoji mnoh-
dy i navýšenou podporou letošní ročník
podrželi. Termínově jsme festival posunuli do
druhé poloviny srpna a věříme, že i letos usly-
šíme špičkové interprety s krásnými a vzácný-
mi nástroji. V Nových Hradech budeme mít
možnost vyslechnout koncert pro housle a har-
fu, housle a violu a na úplný závěr též velmi at-
raktivní jižanské melodie v podání houslí a
akordeonů. I v letošním roce se uskuteční je-
den koncert v kostele v Trhových Svinech a
také na Dobré Vodě, kde se představí přední
český varhaník P. Svoboda, jehož umění díky
videoprojekci budeme moci vnímat nejen slu-
chem. Lístky budou v předprodeji již od začát-
ku července a jejich cena zůstává stejná jako
v minulých letech tj. 350 Kč.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
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ÚSPORA EMISÍ
Město Nové Hrady obdrželo od společnos-

ti EKO-KOM, a.s. osvědčení o úspoře emisí
za rok 2019. Díky recyklaci a využití papíru,
skla, plastů, kovů a nápojových kartónů obyva-
telé našeho města a přilehlých osad přispěli ke
zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíko-
vé stopy“.
Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje:
Emise CO2 ekv. 136,275 tun
Úspora energie: 3 741 986 MJ

Děkujeme Vám, že třídíte! OŽP

Informace
pro všechny účastníky

Masopustu 2020
Vzhledem k nouzovému stavu, který byl

vyhlášen krátce po Masopustu 2020, nebylo
možné uskutečnit tradiční dopitky. Masopust-
ní výbor se na své schůzi dohodl, že dopitky
proběhnou v sobotu dne 5.9.2020. Chtěli by-
chom dopitky udělat opět venku, na fotbalo-
vém hřišti, nebo vzhledem k počasí třeba již
v hotelu Máj, ale místo bude ještě upřesněno.
Doufám, že to všichni účastníci pochopí a
budou se těšit tak jako my na září.

Za Masopustní výbor Ivan Dorotovič

Blahopřání
Blahopřejeme panu Mgr. Karlu Kříhovi

k obhájení funkce ředitele Základní školy Nové
Hrady, děkujeme za dosavadní spolupráci a
přejeme mu do třetího funkčního období mno-
ho pracovních i osobních úspěchů.

zaměstnanci ZŠ Nové Hrady

Poděkování
Vážení kolegové, vážené kolegyně, dovo-

lujeme si Vám poděkovat za obětavý postoj
při vzdělávání žáků ZŠ Nové Hrady po dobu
distanční výuky. Uvědomujeme si, že tento
styl výuky představoval mnohem větší zátěž
a nasazení než běžná výuka.

Dovolujeme si zároveň poděkovat za spo-
lupráci, trpělivost a pochopení všem zákon-
ným zástupcům, kteří koordinovali zpětné
vazby svých dětí ve vzdělávání na dálku.

V neposlední řadě vyslovujeme poděkování
provozním zaměstnancům, včetně zaměstnan-
kyň školní jídelny, jež se v době mimořádných
opatření taktéž podíleli na chodu instituce.

Vážíme si Vašeho přístupu.
vedení Základní školy Nové Hrady

NAZARET,
středisko Husitské, Žižkovo nám 1, 373 12 Borovany

vypisuje výběrové řízení na pozici

Pracovník/pracovnice
v sociálních službách

úvazek: plný (po domluvě možný i zkrácený)
nástup: druhá polovina září 2020

Nabízíme:
¡ pestrou práci v zavedené organizaci
¡ přátelské pracovní prostředí,

malý kolektiv
¡ další průběžné vzdělávání v oboru
¡ 5 týdnů dovolené

Požadujeme:
¡ vzdělání alespoň střední s maturitou +

kvalifikační kurz pracovníka v sociálních
službách (lze dodělat v průběhu) (vzdělání
v oborech zaměřených na sociální práci,
speciální pedagogiku apod. výhodou)

¡ trestní bezúhonnost
¡ dobrý zdravotní stav
¡ dobré komunikační schopnosti,

schopnost týmové práce
¡ zodpovědný přístup k práci,

nadšení pro práci s lidmi s handicapem
¡ manuální zručnost, zájem o řemeslo

a výtvarnou činnost
¡ alespoň uživatelskou znalost práce

na PC (Microsoft Office)
¡ řidičský průkaz skupiny B (aktivní

řidič/ka; schopnost řídit tranzit)

Hlavní náplň práce:
¡ pomoc při zajišťování provozu

Sociálně terapeutické dílny
(v případě nepřítomnosti vedoucího
STD i samostatně) – pracovní aktivity
pro uživatele STD

¡ pomoc při zajišťování provozu Centra
denních služeb (v případě nepřítomnosti
vedoucího CDS i samostatně) – péče
a asistence uživatelům, plánování
aktivizačních činností CDS

¡ plánování a účast na jednorázových
akcích pro uživatele (výlety, sportovní
a kulturní akce)

¡ klíčový pracovník pro svěřené uživatele
– tvorba a aktualizace individuálních
plánů

¡ řízení auta – doprava uživatelů

¡ pomoc při chodu Nazaretu

¡ účast na dalších akcích Nazaretu –
benefiční akce, návštěvy spřátelených
organizací, trhy aj.

V případě vašeho zájmu o tuto pracovní pozici zasílejte svůj strukturovaný životopis spolu
s motivačním dopisem Mgr. Janě Kverkové na emailovou adresu: reditel.nazaret@gmail.com.
V životopise uvádějte zejména tyto údaje: jméno a příjmení, bydliště, email, telefon, nejvyšší
dosažené vzdělání, dosavadní pracovní zkušenosti, dovednosti relevantní pro tuto pracovní
pozici.

ilustrační foto
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Co se dělo ve školce
Dne 25. 5. 2020 se po zrušení nouzového stavu opět otevřela mateřská škola. Všichni jsme si

postupně zvykali na nová opatření a doporučení, kterými jsme se museli řídit. Každý z nás dělal
vše potřebné a společně jsme znovuotevření úspěšně zvládli. Děkujeme společnosti Dobrá voda
za sponzorský dar ve formě pitíček, kterými jsme řešili za současných zvýšených hygienických
opatření dodržování pitného režimu dětí při pobytu na zahradě.

Velmi nás mrzí, že jsme díky koronaviru přišli o spoustu akcí, které jsme v mateřské škole
připravovali pro děti. Ale některé jsme si s postupným uvolňováním opatření přece jen ujít nene-
chali. Hned 1. června děti oslavily Mezinárodní den dětí soutěžením na zahradě. Odměnou jim
byly sladkosti, za které děkujeme prodejně Flop.

Děti ze žluté školky si užily svůj indiánský týden završený projektovou výpravou „ Po sto-
pách bizona“. Chtěli bychom poděkovat manželům Loukotkovým za občerstvení a realizaci této
akce, která se dětem moc líbila.

Na zahradě MŠ proběhla „Balónková show“, kterou se děti již tradičně loučí se školním ro-
kem. Děti si užily zábavné dopoledne plné soutěží a tanečků.

Ve čtvrtek 18. 6. 2020 proběhlo oficiální rozloučení s předškoláky. Za přítomnosti rodin-
ných příslušníků byly děti pasovány panem starostou na opravdové školáky. Završením tohoto
slavnostního dne byla odpolední akce pro rodiče s dětmi „Pohádková cesta, aneb pomáhejme
si“. Po téměř tříměsíční absenci všech společenských akcí se nám podařilo zrealizovat příjemné
odpoledne v lese plném pohádkových bytostí, které pro ně měly připra-
vené zábavné úkoly. Tímto děkujeme také Sboru dobrovolných hasičů
Nové Hrady, kteří si v závěru pohádkové stezky připravili pro děti pes-
trou nabídku aktivit. Poděkování patří i panu starostovi, který nám na
tuto akci zajistil ohniště a dřevo a paní Sovové za možnost využít prosto-
ry komunitního centra.

V pátek 19. 6. 2020 proběhl projektový den s chovatelkou psů paní
Cepákovou, která se zabývá chovem jezevčíků. Seznámila děti se způ-
sobem jejich života a zodpověděla jim jejich otázky.

Tímto se loučíme se školním rokem 2019/2020, všem přejeme
krásné prázdniny a předškolákům úspěšný vstup do školy.

Vaše novohradská školka

Indiánský týden

Indiánská výprava na Zevlům mlýn

Balonková show

Indiáni ze školky

Pohádková stezka Sportovní hry ve školce
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Výročí mateřské školy
Rok 2020 je poněkud zvláštní. Jak řekl můj

vnuk: „Zatím nám zařídil podivné věci a z ně-
jakého důvodu se nás snaží i zabít…?“ To
všechno nám ale nebrání připomínat si i dobré
události a případně je i oslavovat. Slavíme
75. výročí osvobození, ale také znovuotevření
naší mateřské školy. To se událo 9. listopadu
1945. Školce však není jenom těch 75 let, ale
budova byla postavena v letech 1893-1894.
Iniciátorkou stavby byla hraběnka Filipina
Buquoyová, která ji nazvala „Dětský domov“.
Spolu se sestrami řádu servitek z Londýna,
z nichž dvě byly původem z Nových Hradů,
byla budova slavnostně vysvěcena a 1. května
1894 uvedena do provozu. Mateřská škola má
tedy fakticky už 126 let.

Po roce 1920 (před 100 lety!) byla otevřena
pod názvem Česká opatrovna pod patronací
Národní jednoty pošumavské. Po roce 1924 už
byla vedena pod patronátem Ústřední matice
školské.

Jako pěstounka byla ustanovena slečna
Anna Chalupská. Ta pokračovala i po roce
1930.

V roce 1934 přibyla ještě pěstounka Anna
Smažíková. Kolik mateřských škol v naší re-
publice se může pyšnit tak dlouhou historií?
Myslím, že moc ne! Co je však důležité – stá-
le slouží původnímu účelu – výchově dětí.
A hlavně, není vůbec zastaralá!

Přejdu nyní znovu k tomu významnému
výročí 75 let (nebo snad 100?) a chtěla bych
vzpomenout alespoň na lidi, kteří se na chodu
školky podíleli (a podílejí), a jejichž jména
vám možná připomenou ty staré i novější
časy. Bude to sice statisticky nudné, ale ně-
kdo třebas zavzpomíná a možná i vydrží až
do konce . . .

Provozní zaměstnanci,
bez kterých by provoz školky
nebyl myslitelný

První uklízečka byla paní Brigita Jírová,
pokračovala paní Anna Lyssiová. Změna na-
stala až v roce 1962, kdy byla přijata nová
školnice, a to paní Anna Vavrušková. Paní
Anna Lyssiová dále jako uklízečka, později
paní Anna Šlencová, také paní Beranová.
V roce 1968 nastoupila nová školnice paní
Ludmila Kulhánová. Jako uklízečka často za-
stupovala paní Ludmila Wegerová. V roce
1972 začala uklízet paní Božena Chlebúcho-
vá. V roce1977 došlo ke změně na úklidu -
nastupují paní Alena Staňková a Marie Chyt-
rová (školnice zůstává).

Dne 1. 10. 1981 přichází paní Marie Schat-
tauerová (místo paní Marie Chytrové). V roce
1982 přechází paní Alena Staňková do ku-
chyně, na úklid paní Zdena Svobodová.
K 1.7.1983 je na úklidu paní Irena Šprtková,
krátce po ní paní Marie Zajacová (místo paní
Zdeny Svobodové). V červnu 1986 odchází
paní Marie Zajacové na mateřskou dovolenou,
místo ní přichází paní Marie Pavlíková. Ve
školce uklízela také paní Miroslava Dorotovi-
čová, po odchodu z kuchyně opět paní Marie
Schattauerová.

Ve školním roce 1999 odchází po 31 letech
do důchodu školnice paní Ludmila Kulhánová
a nastupuje paní Jana Hriňová. V roce 2001
odchází ze zdravotních důvodů do předčas-
ného důchodu paní Marie Schattauerová a
nastupuje paní Marcela Koriťáková. Ženy
důchodkyně se ale ve školce objevovaly i
dále na kratší či delší záskoky. V roce 2007
přichází na úklid paní Zdena Motyčáková. V
červnu 2018 odchází po 19 letech do důchodu
paní Jana Hriňová a na úklid nastupuje paní
Soňa Hoferová.

Kuchařky
Zprvu pouze učitelka vařila čaj, později ka-

kao a polévky. Až se začátkem celodenní péče
byla přijata první kuchařka paní Věnceslava
Strnisková, v květnu 1952 ji vystřídala paní
Marie Vejsadová. Ve školním roce 1953-54
nastoupila opět nová kuchařka paní Ludmila
Wegerová.

V roce 1958 přibyla do kuchyně pomocná
kuchařka Anastazie Štenglová. Po odchodu paní
Ludmily Wegerové do důchodu (v roce 1964)
nastoupila paní Anna Šlencová. Od 1.1.1970
opět změna – vedoucí kuchařkou se stala paní
Antonie Kubáňová, pomocnice Marie Wege-
rová.

V říjnu 1982 nastaly velké změny ve
stravování – nová velká kuchyně (už v nyněj-
ší duhové školce), velké obsazení – vedoucí
stravovny Drahomíra Vlnatá, vedoucí kuchař-
ka Antonie Kubáňová, kuchařka Marie Wege-
rová, pomocné kuchařky Marie Schattauerová
a Alena Staňková. Od roku 1988 je vedoucí
stravovny paní Dagmar Hadačová, rychle po
ní paní Jana Miklíková. Pro neustálé neshody
s ní odchází po 18 letech paní Antonie Kubá-
ňová do důchodu. Na místo vedoucí stravovny
nastupuje paní Zdena Tomášková, další po-
mocnice paní Olga Dvořáková. V lednu 1991
přichází po vyučení jako vedoucí kuchařka
paní Eva Tomášková. Krátce vede stravovnu
také paní Romana Scheichenostová a v roce
1995 přichází paní Romana Čadová. Od roku
1997 je nová vedoucí kuchařka paní Jiřina Al-
brechtová (za mateřskou dovolenou). V lednu
2008 přichází paní Kamila Ondrejmišková,
paní Zdena Motyčáková přechází z úklidu do
kuchyně. Za mateřskou dovolenou nastupuje
také paní Dana Vejsadová (2002) – později
hlavně výborná účetní, která odchází po 16 le-
tech v roce 2018 do důchodu a vedení stravov-
ny i účetnictví zastává paní Romana Čadová.

Topení v MŠ
Nejprve bylo topení lokální, které obstará-

vala uklízečka a školnice. Po zřízení ústřední-
ho topení bylo nutno hledat topiče, což býval
poměrně „oříšek“. Vždycky to byl někdo
z místních důchodců – první pan František
Soukup, další pan Jan Roušar, pan Jaromír Ně-
mec, pan Štěpánek, pan Trupka a poslední
manželé Duškovi. Po rekonstrukci a změně na
plyn, obsluhovala toto zařízení školnice paní
Jana Hriňová a pokračuje dosud.

Personál pedagogický – učitelky
a pěstounky

První učitelkou a zároveň ředitelkou v r. 1945
byla paní Jindřiška Pechanová, dále paní Lud-
mila Koubová. Od roku 1951 vedla školku paní
Miloslava Novotná. Dále byly pěstounky Ma-
rie Chalupská, Božena Lavičková a paní Stříbr-
ská. Přišla paní učitelka Růžena Kocmichová.
Dále paní učitelky přicházely a rychle odchá-
zely (do pohraničí se nikomu dojíždět moc
nechtělo) – např. Jaroslava Berná, Naděžda
Marková, Anna Štotová apod. V roce 1962 při-
chází paní učitelky Jana Zetková (později Ka-
látová), Marie Štědronská (později Bedriová),
Naděžda Kulhánová. Mateřské dovolené uči-
telek zastupují Ludmila Janková nebo Anna
Roulová.

V roce 1964 nastupuje paní učitelka Milo-
slava Mášová (později ředitelka).

Rok 1967 – Marcela Zemenová, Dana Dvo-
řáková (později Machátová).

Rok 1968 – Stanislava Kovářová (později
ředitelka). V průběhu let se ještě krátkodobě
vystřídala další jména: Eva Tondlová, Mike-
šová, Eva Fleismannová, Stanislava Pešková,
Hana Čadová, Magda Nováková, Šárka Nová-
ková, Marie Kubaláková…

Ve školním roce 1970-71 pracovala u dětí i
školnice paní Ludmila Kulhánová (pro nedo-
statek učitelek).

Rok 1971–72: přichází Alice Marková (poz-
ději Marhounová), dále opět krátkodobě Růže-
na Schneiderová, Jaroslava Zdražilová, Alena
Felendová.

Školní rok 1976–77: přichází Vlastislava
Rusiňáková, Eva Fučíková (Heřmanová), Ro-
mana Šulcová.

Ve školním roce 1977–78 nastupuje Ilona
Děkanová (později Vicánová), v roce 1982
Jitka Vráblíková, v roce 1984 Vladimíra Her-
zogová. Dále opět krátkodobě Jaroslava
Malíková, Růžena Jelínková, Anna Jannová,
Jaroslava Doubková, Iva Sedláková.

Ve školním roce 1986-87 přichází paní uči-
telka Eva Krupicová, v r. 1988 Jitka Vlčková,
v r. 1990

p. uč. Formánková, v únoru 1991 paní uči-
telka Iva Kalenová.

V březnu 1992 odchází po 25letech paní
učitelka Dana Machátová do soukromého sek-
toru. Přichází paní učitelka Zdeňka Wolzová.

V únoru 1994 odchází do soukromého sek-
toru paní učitelka Eva Heřmanová.

Ve školním roce 1998-1999 zastupuje za
nemoc paní učitelka Bohumila Kovářová
(později Vochosková).

V roce 1999 odchází po 37 letech do dů-
chodu paní učitelka Jana Kalátová.

Od října 2005 nastupuje asistentka dítěte
slečna Jana Kalátová, po ní paní Dana Chlebú-
chová.

Ve školním roce 2005-2006 dochází k vět-
šímu poklesu počtu dětí, učitelkám hrozí krá-
cení úvazků, proto paní ředitelka Stanislava
Kovářová využívá svého termínu pro důchod
a v květnu 2006 po 38 letech raději sama od-
chází. Do konkurzu ji zastupuje paní učitelka
Ilona Vicánová, která poté konkurz také vy-
hrála, ale na vedoucí místo byla dosazena paní

pokračování na str. 15
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Eva Heřmanová. O čemž lze podotknout, že
stále existují menší či větší nespravedlnosti
a více či méně uplatňovaná síla moci. Rok
2007 odchází po 31 letech paní uč. Vlastisla-
va Rusiňáková, ale pracuje dále.

Září 2008 – přestupují ze školní družiny paní
Marie Procházková a Marie Dorotovičová.

Po prázdninách v roce 2008 odchází pro
neshody s vedením paní Alice Marhounová do
předčasného důchodu (po 36 letech). V lednu
2009 nastupuje paní učitelka Šárka Dibďáková
a odchází do důchodu paní učitelka Romana
Šulcová (po 33 letech).

V roce 2010 nastupuje paní učitelka Micha-
ela Koldová, v roce 2015 paní učitelka Nikola
Dvořáková a paní učitelka Klára Bandíková.

V roce 2017 přichází paní učitelka Renata
Círalová, asistentka Světlana Pajerská Mayer,
asistentka Olga Pávková. V roce 2018 odchází
po 26 letech do důchodu paní Zdeňka Wolzo-
vá a nastupuje paní učitelka Petra Lepšová.

Školní rok 2019 - 2020 zahajuje nová paní
ředitelka Olga Tuscherová.

V roce 1996 byla zařazena pod MŠ N.
Hrady jako odloučené pracoviště také MŠ
Byňov, kde začala pracovat paní učitelka Jana
Trojáková.

Ředitelky
Jindřiška Pechanová (1945–1947),
Ludmila Koubová (1947–1951),
Miloslava Novotná (1951–1966),
Miloslava Mášová (1966–1980),
Stanislava Kovářová (1980–2006),
Eva Heřmanová (2006–2019),
Olga Tuscherová (od r. 2019).

Statistické informace byly čerpány z kronik
MŠ N. Hrady a z knihy Příběhy novohrad-
ských domů.

Stanislava Kovářová

Výročí mateřské školy
(pokračování ze str. 14)

Ohlédnutí za školním rokem 2019/2020
ve fotografiích i slovem

od zahájení až po nouzový stav / výběr z některých školních aktivit

1) 2. 9. 2019 – Zahájení školního roku
Pro letošní školní rok usedlo do lavic naší školy celkem 211 žáků ve 12 třídách, z toho

25 prvňáčků. Prvňáčky ve školních lavicích přivítala třídní učitelka Mgr. Alena Štajnerová.
Dalšími, kteří vítali nejen prvňáčky, byli starosta města Mgr. Vladimír Hokr, výchovná po-
radkyně Mgr. Kateřina Marešová, vedoucí školní družiny Bohumila Vochosková. Nesměli
chybět ani pan ředitel Mgr. Karel Kříha a zástupkyně ředitele Mgr. Jana Štorová, kteří v tento
den vítali i ostatní žáky naší školy. Tereza Kříhová

2) Výjezd do Zwettlu
16. října 2019 se žáci naší školy zúčastnili exkurze do Zwettlu. Hlavním cílem byla náv-

štěva středověkého cisterciáckého kláštera. Ten je proslavený svou skvostnou architekturou
a sehrál později i významnou roli v kolonizaci přilehlého, tehdy českého Vitorazska. V kni-
hovně si žáci prohlédli důležitou listinu, ve které se objevuje první zmínka o našem městě.

Mgr. Kateřina Marešová

3) 23. 10. 2019 – Projekt na hranicích
Zúčastnilo se ho celkem 30 dětí ze tříd IV. A a IV. B. Na hraničním přechodu se setkali

s žáky rakouské školy z Windhaagu a společně si poslechli vyprávění a zahráli několik scé-
nek z historie místního pohraničí. Následovala prohlídka skanzenu zachycujícího historii os-
trahy hranic. Mgr. Václav Pávek

4) T – Profi
7. listopadu 2019 proběhl 5. ročník soutěže T- PROFI na Výstavišti v Českých Budějovi-

cích. Naši žáci 5. ročníku Ondřej Jurišta, Martin Smrčka, Nikola Morongová spolu se 3 stu-
denty Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy automobilní a technické v Českých
Budějovicích vytvořili tým reprezentující firmu MOTOR JIKOV GROUP a.s. Žáky ZŠ
Nové Hrady doprovodil pan ředitel Mgr. Karel Kříha. Jihočeský kraj zastupovalo celkem
10 týmů. Našemu soutěžnímu družstvu se podařilo vybojovat 2. místo.

Mgr. Jana Štorová
5) listopad 2019

Besedy s panem Janem Mračkem ze SŠRV Jakuba Krčína v Třeboni
ZŠ Nové Hrady již několik let spolupracuje se Střední školou rybářskou a vodohospodář-

skou Jakuba Krčína v Třeboni. V letošním školním roce jsme kromě dalších aktivit, které nás
s touto školou čekají, absolvovali v listopadu i několik zajímavých besed na různá „vodní“
témata, která si vybrali samotní žáci jednotlivých tříd druhého stupně, např. Příprava a
ochutnávka ryb“ – 6. A, 7. A, 9. A, „Rybníkářství v ČR“ – 8. A a „Povodně“ – 9. B. Před-
nášky vedl v letošním roce pan Jan Mraček s pomocí svých studentů oborů Rybářství a Vo-
dohospodářství. Mgr. Lenka Kučerová

Zahájení školního roku Výjezd do Zwettlu

pokračování na str. 16
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6) 28. 11. 2019
Výtvarné aktivity se žáky z Windhaagu
V rámci spolupráce se školou z Windhaagu přijeli v listopadu její

žáci s doprovodem na naši školu. Byla pro ně připravena společná akti-
vita s našimi žáky, kdy ve smíšených skupinách tvořili vánoční ozdoby.
Museli tak využít svých jazykových dovedností.

Mgr. Kateřina Marešová

7) 1. 12. 2019
Zpívání u vánočního stromu
Na I. adventní neděli vystoupily oba školní pěvecké sbory Novo-

hradský zvoneček a Fermata na novohradském náměstí při příležitosti
konání akce „Zpívání u vánočního stromu“. Tradičně se zapalovala ad-
ventní svíce a za přítomnosti mnoha diváků se slavnostně rozsvítil vá-
noční strom. Mgr. Jana Štorová

8) Adventní trhy
8. prosince se na novohradském náměstí konaly adventní trhy. Bě-

hem listopadu jsme všichni na prvním stupni a ve ŠD za pomoci našich
paní učitelek, paní asistentek a paní vychovatelek vyráběli různé dá-
rečky, přáníčka a drobnůstky, které jsme pak druhou adventní neděli
na trzích prodávali. Z každé třídy byli určení zástupci – prodejci a po-
kladníci, kteří se za asistence našich paní učitelek, asistentek a vycho-
vatelek snažili za rozumné ceny prodat návštěvníkům adventních trhů
všechny naše výrobky. Při této akci jsme si mohli vyzkoušet finanční
gramotnost v praxi. Mgr. Marie Rolínková

9) Adventní koncert
Na 3. adventní neděli uspořádalo Kulturní a informační centrum

Nové Hrady předvánoční koncert v kulturně – spolkovém domě. V ad-
ventním odpoledni se představila 4 hudební seskupení. Svůj program
přichystaly školní sbory Novohradský zvoneček a Fermata, dále Novo-
hradský smíšený sbor pod vedením Mgr. Hany Kudrnové a soubor
Amor Aeternus ve složení Zuzana Zaimlová – soprán, Daniel Podroužek
– housle, Vojtěch Nejedlý – flétna a violoncello a Ondřej Bernovský –
varhany. V závěru koncertu se všechna tělesa sešla na pódiu a interpreto-
vala společně dvě skladby Adama Václava Michny z Otradovic.

Mgr. Jana Štorová

10) 20. 12. 2019
Zpívání koled na I. stupni

Na poslední vyučovací den před vánočními prázdninami připadla
hodina hudební výchovy žáků IV. B. Podařilo se uskutečnit malé hu-
dební překvapení. Na chodbě II. patra začali za klavírního doprovodu
zpívat vánoční písně a koledy. Zanedlouho se čtvrťákům podařilo zpě-
vem přilákat své spolužáky z ostatních tříd. Chodba se tak v průběhu vy-
učovací hodiny zaplnila a my jsme si zpestřili poslední předvánoční
školní den zpěvem a hrou na hudební nástroje.

Mgr. Jana Štorová, DiS.

11) Keramická dílna Kána je vždycky prima
Již od první třídy si minimálně jednou za pololetí zpestřujeme hodi-

ny VV a PV v naší novohradské keramické dílně Kána. A to nejen my,
ale i většina našich mladších i starších kamarádů z ostatních tříd z prv-
ního stupně.

Vyrábět z hlíny nás moc baví, protože tvoříme s radostí a fantazií
nám vlastní, a pokaždé je na konci našeho tvoření krásné dílo, které je
většinou vánočním dárkem pro naše nejbližší nebo dárkem pro naše
maminky k jejich květnovému svátku.

Kromě naší paní učitelky a paní asistentky nám při naší práci svými
radami pomáhá paní Liduška Macková nebo paní učitelka Dana Vilímo-
vá ze ZUŠ, kterým za jejich motivaci pro naše tvoření moc děkujeme.

Letos jsme pod vánoční stromeček vyráběli pro své rodiny keramic-
kého anděla. Mgr. Marie Rolínková

Výjezd do Zwettlu hhhpokračování na str. 17

Ohlédnutí za školním rokem 2019/2020
(pokračování ze str. 15)
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12) 24. 1. 2020
Projektový den Muzeum Sonennwelt
/ Projekt „Když krajina promluví“

Tento projektový den jsme věnovali jednak návštěvě muzea Son-
nenwelt v rakouském Großschönau, jednak studiu významu umístění
staveb v krajině. Muzeum Sonnenwelt nabízí velmi zajímavou a inter-
aktivní expozici. Zabývá se poznáním vesmíru, Země, působení člově-
ka na krajinu a životní prostředí, historií lidstva a jeho současným
vlivem na naši planetu. Expozice vám ukáže jednotlivé souvislosti
mezi přírodním světem a lidskou činností a vede vás k šetrnému
zacházení s naší planetou konkrétními kroky.

Mgr. Lenka Kučerová

13) 21. 2. 2020
Projektový den Nový zámek, obelisk
/ Projekt „Když krajina promluví“

Náš další projektový den v rámci projektu „Když krajina promluví“
se dotýkal jednoho z hlavních pilířů projektu. Význam různých umělých
prvků v novohradské krajině jsme měli možnost pochopit na příkladu pro
buquoyské Nové Hrady velmi typickým – obeliskem. Obelisk kdysi
tvořil krajinnou osu, která začínala na zámku v Modrém salonu a pokra-
čovala přes průhledy v krajině právě k obelisku. Proto naše cesty vedly
jednak přímo k místu, kde obelisk stával (mezi Petříkovem a Červeným
blatem), jednak jsme měli možnost celou osu sledovat z dronu. Na tuto
část se většina žáků velmi těšila už od září a většina měla štěstí a mohla
i v nepříznivém počasí pozorovat novohradskou krajinu „očima dro-
nu“. Dále jsme se seznámili také s interiérem zámku a žáci nás v tý-
mech seznámili s vybavením a funkcí jednotlivých místností za časů
buquoyské šlechty. Tento projektový den byl plný různých aktivit a
hodně jsme se při něm dozvěděli. Velkým zážitkem bylo pozorování
novohradské krajiny z dronu.

Mgr. Lenka Kučerová

14) 3. 3. 2020 – Beseda s chovateli ze ZOO dvorec
Stejně jako žáci prvního stupně se i žáci druhého stupně zúčastnili

ukázky zvířat ze ZOO Dvorec. Seznámili jsme se se způsobem života a
chovem dvou zajímavých živočichů. Prvním z nich byla samice fenka
Eliška. Jak jsme se dozvěděli, je chov fenka velmi obtížný, zejména
pak jeho rozmnožování v zajetí. Druhými dvěma živočichy byli Chip a
Dale, mladí samci surikat. Zajímavostí těchto živočichů je zejména to,
že jakkoli na nás působí jako velmi milá zvířátka, která bychom si umě-
li představit jako své domácí mazlíčky, jedná se o velmi nesmlouvavou
šelmu, která loví ve smečkách s přesnou hierarchií ve skupině.

Mgr. Lenka Kučerová

O aktivitách žáků ZŠ více na webových stránkách školy:
http://www.zsnh.cz/

Projekt na hranicích

T - Profi

Besedy s panem Janem Mračkem ze SŠRV Jakuba Krčína v Třeboni hVýtvarné aktivity se žáky z Windhaagu

Ohlédnutí za školním rokem 2019/2020
(pokračování ze str. 16)
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Výtvarné aktivity se žáky z Windhaagu # ' Zpívání u vánočního stromu # (

Adventní trhy na náměstí

Adventní koncert #&$

Zpívání koled na I. stupni

Ohlédnutí za školním rokem 2019/2020
(pokračování ze str. 17)
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Zpívání koled na I. stupni #&

Keramická dílna Kána je vždycky prima Projektový den Muzeum Sonennwelt #&

Projektový den Nový zámek, obelisk #&

Beseda s chovateli ze ZOO Dvorec #&

Ohlédnutí za školním
rokem 2019/2020
(pokračování ze str. 18)
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Naši měli uhelky,

my máme covidky
Když mi naši vyprávěli o uhelných prázdninách, nevěřil jsem, že se

mi něco takového také může stát.
„Á, někdo mi píše.“ Zjistím, v jaké části třídy se nachází učitel a

když je ve vhodném úhlu, který je mimochodem velmi obtížné najít, pro-
tože někteří učitelé mají oči i vzadu, opatrně vyndám mobilní aparát
zpod lavice a čtu zprávu od mamky. „Maty, od zítřka se zavírají všech-
ny školy kvůli koronaviru.“ Zírám do mobilu jak vyoraná myš. Kouknu
na Matěje, zvaného „politický orel“, aby mi to potvrdil a já se mohl za-
čít… držet smutek. Ten ještě hledá informace a po chvíli vynáší rozsu-
dek. „Od zítra koronaprázdniny.“ Chci být smutný, že nemůžu do školy,
ale nějak mi to nejde. Spíš naopak. Svoboda.

To, že to budou opravdové prázdniny, jsem si myslel jen do té doby,
než přišel první e-mail od třídní učitelky. „Miláčkové, jestli si myslíte, že
jsou tohle prázdniny, tak vás z téhle iluze musím vyvést.“ Už po první větě
se sám sebe ptám, jestli se nepomátla. Seberu odvahu a čtu dál. „Než
zjistíme, co bude dál, bude probíhat domácí studium formou e-mailů.“
Z téhle zprávy se musím vzpamatovat. A kdo taky ne? Učit se? Doma?
O prázdninách? Klepu se jako bych měl čtyřicítky horečky. Představoval
jsem si to trochu jinak. No nic, podle pořekadla „co můžeš udělat dnes,
můžeš klidně odložit na zítra“, vyjedu z e-mailu a jdu dělat něco užiteč-
ného, tzn. hrát hru s klukama. Den první mám za sebou a slibuji, že zítra
se budu učit. Ráno se vzbudím s pocitem, že nemusím do přecpaného
autobusu, že nemusím vstávat a otočím se na druhý bok, abych se do-
spal. Když se vzbudím po druhé, je už devět hodin. Fajn, je čas vstávat.
V klidu, protože, co se vlečeš, neuteče, si udělám snídani a slibuju si, že
potom se určitě půjdu učit. Umyju se a jdu na to. Otevřu mail s myšlen-
kou udělám úkol a mám hotovo. Zase jsem se zmýlil. Tak u toho budu
sedět snad dýl, jak ve škole. Ty nám toho naložili. Dobrá, musím si udě-
lat denní rozvrh (musí se mi tam samozřejmě vejít hrát hry s klukama a jít
s koloběžkou na rampy). Vypracuji to, co hoří, a zbytek nechám na zítra.
Začínám s mým nejoblíbenějším předmětem češtinou. Doplňovačka –
malá, velká písmena. No to se podívejme, dokonce úkol z mé nejoblíbe-
nější látky! Snažím se o vypracování s co nejmenším počtem chyb. Po
půl hodině mám hotovo. S pomocí boží a Googlu to bude snad bez chy-
by. Vrhám se na matiku. Najednou, jak blesk z čistého nebe mi hlavou
proběhne myšlenka, že jsem se domluvil s klukama na společné hře.
Nedá se nic dělat, matika počká a já si beru na uši sluchátka a žhavím

hru. Cože? To už je tolik? Ptám se kluků: „Hoši, už máte hotovou tu ma-
tiku?“ Všichni odpoví stejně – ne. To mě uklidní a hraju dál. No hele-
mese a je čas oběda, to nám to uteklo. Po obědě se na to vrhnu. Slib si
splním a opravdu vypracuji jedovaté iracionální rovnice. To mi dalo za-
brat. Pro dnešek stačí, nebo mě začne bolet hlava. Zbytek týdne je repeti-
tivní. Něco udělám, něco odložím, něco odložím na dobu neurčitou.

Týden jsem přežil, uvidíme, co přinesou další dva měsíce. Když nad
tím tak přemýšlím, distanční studium je něco nového jak pro mě, mé
spolužáky, tak i pro učitele. Snad to společnými silami zvládneme pře-
žít, a hlavně se z toho nezbláznit. MT

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem
Přehled divadelních představení, koncertů a pořadů, které se konají
v nejbližší době a na které je možné si zakoupit vstupenky v KIC Nové
Hrady – přízemí radnice:

Divadelní představení pro děti:¡ 2. 7. – O Ztracené princezně, O třech princích a živé vodě
– Státní hrad Nové Hrady¡ 4., 12., 18. 8. – Bruncvík aneb Jak lev do znaku přišel
– Radnice Č. Budějovice¡ 6. 8. – Jak uhlíř skoumal svěrák – Státní hrad Nové Hrady¡ 7. a 9. 8. – Bruncvík aneb Jak lev do znaku přišel – Plenér JD: Zámek Blatná¡ 13. 8. – Větrná pohádka – Státní hrad Nové Hrady¡ 15. 8. – O Palečkovi – Plenér JD: Zámecký park Nové Hrady¡ 20. 8. – iOtesánek – Státní hrad Nové Hrady¡ 21. – 27. 8. – O Palečkovi – Plenér JD: Biskupská zahrada Č. Budějovice¡ 29. a 30. 8. – O Palečkovi – Plenér JD: Zámek Blatná

Divadelní představení:¡ 8. 7. – Můj sluha Saturnin – Divadlo U Kapličky, ČB¡ 23. 7. – 20. 8. – Poslední sbohem Jakuba Krčína – Hluboká n. Vlt.¡ 1. 8. – Zámecká noc s operou – Plenér JD: Zámek Ohrada, Hluboká n. Vlt.¡ 7. a 8. 8. – Klobouk ve křoví –Plenér JD: Zámek Červená Lhota¡ 7. a 8. 8. – Zavolejte Jeevese – Plenér JD: Zámek Blatná¡ 9. 8. – Zavolejte Jeevese – Plenér JD: Zámek Blatná¡ 14. a15. 8. – Zavolejte Jeevese – Plenér JD: Zámecký park Nové Hrady¡ 16. a 17. 8. – Zámecká noc s operou – Plenér JD: Zámecký park Nové Hrady

¡ 22. a 23. 8. – Ďáblův sluha – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 24. a 25. 8. – Saturnin – JD, ČB
¡ 27. 8. – Můj sluha Saturnin – Borovany
¡ 29. a 30. 8. – Rusalka – Plenér JD: Zámek Blatná

Koncerty, festivaly, zábavné pořady, hrané prohlídky:
¡ 2. 7. – Circus Brothers – Borovany
¡ 3. 7. – Lakomá Barka na lodi – Lipno n. Vlt.
¡ 4. 7. – Prago Union – Veselí n. Luž.
¡ 5. 7. – Václav Koubek – Veselí n. Luž.
¡ 11. 7. – UDG – Veselí n. Luž.
¡ 18. 7. – Teepee a Thom Artway – Veselí n. Luž.
¡ 21. 7. – Koncert Legend 2020 – Letní kino Háječek, ČB
¡ 22. 7. – Bratři Ebenové – Hluboká n. Vlt.
¡ 25. 7. – Space de tour – Veselí n. Luž.
¡ 29. 7. – New Rangers na lodi – Lipno n. Vlt.
¡ 31. 7. – Robert Křesťan a Druhá tráva – Hluboká n. Vlt.
¡ 31. 7. – Tomáš Kočko a Orchestr – Borovany
¡ 1. 8. – Wohryzek Band – Veselí n. Luž.
¡ 5. 8. – Nezmaři na lodi – Lipno n. Vlt.
¡ 7. 8. – Dasha a kapela Martina Kumžáka – AJG, Hluboká n. Vlt.
¡ 8. 8. – Zrní – Veselí n. Luž.

Bližší informace k výše uvedeným představením najdete na
www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady.
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„Nezávislá divadelní scéna SemTamFór“ uvádí

Satirický kabaret

BOSS

BABIŠ
16.7.2020 od 20 hodin

Nádvoří zámku
Nové Hrady

Je Andrej mafián nebo oběť? Je Babiš největším polistopadovým
podvodníkem, který zdecimoval tuto zemi, nebo jsme všichni letadlo?

Na tyto otázky se s nadhledem a humorem snaží najít odpověď
herci a herečky divadla RePublika v inscenaci kabaretního provedení.

Divadelní dramatizace knihy českého novináře Jaroslava Kmenty.
Dramatizace a režie Jan Nosek Novák a Jan Julínek

Vstupenky: 150 Kč (kapacita 200 míst k sezení)

Prodej a rezervace vstupenek: KIC Nové Hrady,
nám. Republiky 46, tel. 386 362 195, 602 150 208,
www.cbsystem.cz

HUDEBNÍ FESTIVAL

JIHOČESKÉ
NOVÉ HRADY
2020
ZAHAJOVACÍ GALAKONCERT
21.8. pátek | SNY O STRUNÁCH

Hotel Máj Nové Hrady, 20.00 hod.

JAROSLAV SVĚCENÝ, housle a průvodní slovo
BARBORA PLACHÁ, harfa
Dva královské nástroje si spolu zahrají na úvodním festivalo-
vém večeru.

22.8. sobota | SVÁTEÈNÍ CHRÁMOVÝ KONCERT
kostel Trhové Sviny, 20.00 hod.

VARINE MKRTCHYAN (Arménie), soprán
JAROSLAV SVĚCENÝ, housle a průvodní slovo
LUCIE TÓTH, klavír
Souznění historického a hudebního propojení Arménie
a České republiky bude náplní tohoto slavnostního koncertu.

23.8. nedìle | SMYÈCOVÉ GALA
Rezidence Nové Hrady, 20.00 hod.

JAROSLAV SVĚCENÝ, housle a průvodní slovo
JITKA HOSPROVÁ, viola
Virtuózní dialog houslí a violy ve známých i zcela neznámých
skladbách 18.-21.století.

24.8. pondìlí | STRADIVARI NA DOBRÉ VODÌ
kostel Dobrá Voda, 20.00 hod.

JAROSLAV SVĚCENÝ, housle
PAVEL SVOBODA, varhany
Slavné housle Antonia Stradivariho z roku 1667, Giuseppe
Guarneriho z roku 1733, Camilla Camilliho z roku 1751
a dalších italských mistrů 17.-19. století uslyšíte na tomto
unikátním koncertě včetně videoprojekce varhan a varhaníka,
který patří ve svém oboru mezi současnou absolutní špičku.

25.8. úterý | TEMPERAMENTNÍ JI�ANSKÉMELODIE
Hotel Máj Nové Hrady, 20.00 hod.

JAROSLAV SVĚCENÝ, housle a průvodní slovo
LADISLAV HORÁK, akordeon
MARTIN ŠULC, akordeon
Síla pozitivních emocí se prostřednictvím argentinské, španěl-
ské, francouzské i české hudby stane leitmotivem závěrečného
festivalového večera.

23.8. nedìle odpoledne
VÝSTAVA ITALSKÝCH, FRANCOUZSKÝCH,
NÌMECKÝCHA ÈESKÝCHHOUSLÍ 17.�20. STOLETÍ
Rezidence Nové Hrady, 15.00 – 18.00 hod.

Včetně komentovaných prohlídek Jaroslava Svěceného,
začátek prohlídek 15.00 a 16.00 hod.

Cena vstupenek na koncerty 350 Kč,
prodej cb-system nebo KIC Nové Hrady

Kulturní pozvánky
Letošní prázdniny zahájíme tradičně festiválkem Novohradské Hra-

ní, který nabízí několik kulturních disciplín a který nás na začátku
prázdnin provází už desátý rok. Jestli to bude ročník poslední či jeden
z dalších lze těžko odhadnout. Doba a světaběh je takový, že plánování
je dost riskantní disciplína. I v kulturní oblasti. Ve hře je totiž spousta
faktorů, které mohou sice za Kulturu „kopat“, ale i naopak z ní udělat
„páté kolo u vozu“. Ta druhá varianta, myslím si, by bohužel dost de-
gradovala „stav kulturnosti každého lidského společenství“. Vždyť už
ten stav současný má stejně dost velké trhliny i bez „kokovidu“.

Přeji všem lidem pěkné, zajímavé, vtipné a povzbudivé kulturní
prázdninové zážitky provázené zdravím těla, mysli i ducha.

K. Jarolímková

Koncert ,
který skoro nemohl být v pátek 3.7.2020 od 18 hodin
na novohradském náměstí
Vstupné dobrovolné v průběhu koncertu

písničkář a harmonikář

PETR LÜFTNER
s doprovodem kytar
Jiřího Staňka a Marka Mrvíka
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Výstava o Vodě
Od otevření výstavy „a VODU, znáte?“ uplynuly necelé dva měsíce

a spadlo na zem docela dost litrů vody. Jestli ta napršená voda má k naší
výstavě nějaký vztah, tak to samozřejmě ano, vždyť vodnímu živlu je
výstava věnována. A jestli jsme naší výstavou tu vodu přivolali? Tak na
tohle tvrzení bych musela mít opravdu hodně odvahy a sebevědomí.
Ale je to přesto „hříšná myšlenka“.

Nicméně výstava potrvá až do 29.7., takže je ještě dost času se na ni
přijít podívat a třeba si i odnést kousek umění domů. A pro ty, kteří se
chtějí potkat s některými z vystavujících autorů, přijďte v sobotu 4.7.
od 16 hod. do Koželužny na „Vernisáž vejpůl“. Výstava je prodejní a
část peněz z prodeje bude věnována Okrašlovacímu spolku pro Terčino
údolí na další zvelebení parku.

Umění může ale vzniknout i pod vašima rukama, a to v týdnu od 7. do
10.7., kdy pořádáme malování u vody. Pod vedením lektorů budete mít
příležitost namalovat si svůj vlastní obraz, kde voda také nebude chybět.
Našich novohradských motivů je k tomu dostatek, tak srdečně zvu zažít
pěkné výtvarné dny (nebo i jen jeden den) a odreagovat se výtvarnem.
Snad vás k tomu namotivují i obrazy páťáků naší ZŠ z 2. str. NZ.

Přeji všem zdravé a pěkné léto, třeba i s uměním. K. Jarolímková

Pozvánka na výstavu

„RADOSTNĚ“
Obrazy Markéty Mazancové a host
1. 8. - 13. 9. 2020  / vernisáž v sobotu 1. 8. 2020 od 14 h

Markéta Mazancová po absolvování
umělecké školy v Praze v oboru interiéro-
vý design se v profesní rovině věnovala
návrhům a realizacím nábytku, interié-
rům a restaurátorství (New York, USA).
Nicméně jí stále provázela volná tvorba
v oblasti malby, v grafických a textilních
technikách. V roce 1996 nastal v její tvor-
bě zlom a začala se věnovat téměř výhrad-
ně malbě. A je tomu tak dodnes. Jak sama
říká: „Prostě maluji...“

srpen/út–ne, 10–16 h/září/út, čt 13–16 h, so a ne 10–16 h
a individuální návštěvy dle telefonické domluvy
na tel. čísle 602 150 208

Malovaný týden u vody
7.-10.7., 9-16 hod.

¡ Úterý 7.7. � u ka�ny na námìstí � s Petrou Dvoøákovou-Haisovou
� akvarely, pastely, tempery

¡ Støeda 8.7. � u rybníku Viláku � s Petrou Dvoøákovou-Heisovou� pastely
¡ Ètvrtek 9.7. � u zámeckého jezírka � se ZdeòkemChrtem � akrylové barvy
¡ Pátek 10.7. � u vodopádu v Terèinì údolí � s VáclavemBenediktem

� akrylové barvy
pro star�í dìti a dospìlé/zaèátekv�dy v galerii/výtvarnépotøeby zajistíme

doporuèujemeozvat se pøedem na kontakt galerie
poplatek lektorné 150 Kè (dìti do 15 let 50 Kè)
a materiál dle individuálního rozsahu práce

Míra dovednosti nerozhoduje, pouze chu� malovat.
Kontakty k pøihlá�ení: K. Jarolímková, tel.: 602 150 208, kic@novehrady.cz
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Vodní doprovodný
program

Výstava o vodě skýtá hodně možností k do-
provodnému programu. Velká škoda, že ne-
standartní společenská a zdravotní situace nám
překazila několik příležitostí jak toho využít, a
to hlavně ve spolupráci se školami.

Přesto alespoň něco se podařilo. Na začát-
ku června jsme uspořádali Vodohrátky, na
kterých vzniklo hodně krásných akvarelových
obrázků a 3 „obrvodopády“ na velkých plát-
nech. Ty nyní visí v Koželužně dolů z 2. patra
nad schodištěm.

Na další výtvarný program přišli žáci 5. tří-
dy s Mgr. J. Tomáškovou a namalovali si kaž-
dý svůj „absolvenský obraz“ na konci jejich
prvostupňové docházky. Jsem opravdu moc
ráda, že se nám tohle podařilo, protože tito pá-
ťáci byli po celou dobu hodně aktivními náv-
štěvníky galerie a tvořit s nimi byla vždy radost.
Několik jejich obrazů můžete vidět v barvě na
2. str. NZ. Děkuji i jejich třídní učitelce, paní
Tomáškové, která „galerijní výtvarku“ vždy
podporovala.

Zdravé a barevné prázdniny všem dětem přeje
K. Jarolímková
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Obnova kaple na Mýtinách
V obci Mýtiny (Kropfschlag) jsou rozvaliny pozdně barokní kaple. Tato ves byla

podvakrát nuceně opuštěná svými obyvateli – nejprve německy mluvícími a potom
těmi, kdo tu našli po válce nový domov. Byla zbořena kvůli budování hraničního pás-
ma. Mýtiny jsou obcí zaniklou, ale nikoli zapomenutou. Jsou navštěvovány lidmi
z blízkých obcí i těmi, kdo do Novohradských hor přijíždějí z dálky. Spolek Drobné pa-
mátky nejjižnějších Čech, ve spolupráci s městem Nové Hrady, usiluje o obnovu místa.
Konáme zde veřejné brigády a koncerty a jiné kulturní akce (ve velké návesní kapli, jejíž
rekonstrukci se náš spolek v minulosti také podílel). Chceme pokračovat rekonstrukcí sí-
ňové kapličky mezi krásnými památnými lipami. Na původních základech vystavíme
zdi, kapličku zakleneme a omítneme. Montáž krovu bude součástí další fáze projektu.
Přidejte se k nám a pomozte obnovit místo zaniklé obce a znovu postavit kapli.

Spolek Drobné památky nejjižnějších Čech má již za sebou řadu realizací rekon-
strukcí kapliček: Na Hrbech u Slavče, u Čížkrajic, v Pěčíně, v Cikánově, Ledenicích,
Strážkovicích, v Borovanech, v bývalé Jedlici a velké kaple na Mýtinách.

Kaple na Mýtinách bude zasvěcena svatému Rochovi, který je v křesťanské tradi-
ci uctíván jako ochránce poutníků a chránce proti morovým epidemiím. Projekt byl
podpořen Nadací Via v programu Živá komunita. Každou korunu, kterou darujete,
nám Nadace Via zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč!

Pojďme vracet život místům zaniklých obcí, uchovejme památku a důstojnost
míst kde po generace žili lidé. Nenechme v bývalých Mýtinách (Kropfschlag) ležet
v rozvalinách pozdně-barokní síňovou kapli. Postavíme ji na původních základech,
mezi krásnými památnými lipami. Budeme rádi, když finančně podpoříte obnovu
kaple a paměti krajiny.

Děkujeme všem za spolupráci, Michaela Vlčková Torzo z kaple na Mýtinách

Jaké byly Hrady kdysi
V červencovém čísle Novohradského zpravodaje se budeme věnovat domům č. p.

14 a 15 v Husově ulici mezi náměstím a kostelem. Na pohlednici z doby první repub-
liky vidíme zcela vpravo nároží domu č. p. 13. Za ním vykukuje část domu č. p. 14,
tehdy ještě přízemního. Tento dům byl postaven v polovině 16. století. Zpočátku
v něm provozovali své řemeslo ševci, později pekaři. Na počátku 20. století vlastnil
dům holič Kavan, otevřené dveře vedou do jeho oficíny. Po druhé světové válce byla
v domě krejčovská dílna. V současnosti si tam můžete posedět u kávy a zákusku a
přitom si prohlédnout jedinečnou barokní apatyku. Sousední dům č. p. 15 již nestojí,
na jeho místě jsou garáže. Tento dům byl postaven na počátku 17. století, jeho první
majitel Bartl Präxl byl v letech 1615 – 1616 primátorem. Následující majitelé domu
byli většinou ševci, případně zedníci. Za první republiky tu byl obchod s lahůdkami.
Na fotografii ještě vidíme lípy před kostelem. Vysazeny byly školní mládeží 24. dub-
na 1854 na památku sňatku císaře Františka Josefa I. s Alžbětou Bavorskou, známou
jako Sissi. Pokáceny byly o 112 let později, v dubnu 1966. Jako náhrada byly na
jejich místo vysazeny lípy nové, které se vysokého věku nedočkaly, byly pokáceny
počátkem roku 2011.

Doprovodný snímek je výřez z pohlednice, vydané českokrumlovským fotogra-
fem Josefem Wolfem. Ten, podobně jako jeho současník a konkurent Josef Seidel,
fotografoval kromě ateliérových snímků i krajinu Šumavy a Pošumaví a vydával po-
hlednice. Těch byste ve sbírce našeho muzea našli více než třicet, někdy v budoucnu
plánuji jejich výstavu. V současnosti, až do konce září, můžete v muzeu navštívit
malou výstavku pohlednic Josefa Seidla.

A na závěr se na vás opět obracím s prosbou. Pokud máte doma nějaké zajímavé
staré fotografie Nových Hradů, prosím přijďte s nimi do muzea a poskytněte je k oko-
pírování. Originály vám zůstanou, ale současně budou kopie v muzeu uchovány pro
budoucnost. Po dobu prázdnin je muzeum otevřené denně kromě neděle a pondělí od
10 do 16 hodin.

Novohradské muzeum, J. Šáchová

Letní výstava fotografií v muzeu
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Informace z knihovny
Provoz v knihovně
Od 1. července platí pro knihovny tato pravidla:
-  u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou
-  roušky nejsou povinné

Magnesia litera – cena čtenářů
I Vy můžete dát hlas. Na www.magnesia-litera.cz napište, která kni-

ha vydaná v roce 2019 se Vám líbila nejvíc. Vybírejte z původní české
prózy, poezie a knih pro děti. Hlasujte do 22. srpna 2020. 500 vyloso-
vaných čtenářů získá poukázku na knihu od knihkupectví Kosmas
v hodnotě 200 Kč.

Kouzelné čtení
Přijďte si do knihovny půjčit knihy s Kouzelným čtením

(https://www.kouzelnecteni.cz/). Knihy s elektronickou tužkou se
staly věrným kamarádem dětí a nepostradatelným pomocníkem rodi-
čů v mnoha rodinách. Určitě potěší i vaše děti. Jak elektronická tužka
funguje? Je to velmi jednoduché. Slouží jako čtečka speciálního kódu,
který je ukryt přímo na stránkách knih. S pomocí elektronické Albi tuž-
ky knihy poutavou formou předají nejen spoustu užitečných informací,
ale převypráví celé příběhy. Díky speciální technologii mohou knihy
plně využívat i děti v předškolním věku, které ještě neumí číst. Pro svou
velkou rozmanitost je však Kouzelné čtení využíváno i staršími dětmi a
dospělými. Světem zábavy čtenáře provází hlasy známých českých
osobností. D. Císařová, knihovnice

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V NOVÝCH HRADECH

VÝPŮJČNÍ DOBA
V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN SE NEMĚNÍ:

PONDĚLÍ 9.00 – 18.00
STŘEDA 9.00 – 16.00
PÁTEK 13.00 – 18.00

ZAVŘENO BUDE
27. ČERVENCE – 7. SRPNA 2020

17. SRPNA – 21. SRPNA 2020

Okénko do knihovny
Mléko a med / Rupi Kaur
Sbírka básní o lásce, ztrátě, bolesti, zneužívání a v neposlední řadě
ženskosti. Je rozdělena do čtyř částí, z nichž nám každá nabízí jiný
pohled, vyrovnává se s odlišnou bolestí, léčí jiný zármutek.

Modrá / Lucy Clarke
Lana a její nejlepší kamarádka Kitty se vydají hledat svobodu a dob-
rodružství. Jejich sen volně cestovat se jim splní, když získají mož-
nost 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...

Ztracené děti / Linda Castillo
Kate Burkholderová, policejní náčelnice v ohijském městečku Pain-
ters Mill, pomáhá kriminalistům při hledání zmizelých amišských
děvčat. Jenže scházejí jakékoliv indicie, starosvětská komunita
Amišů je skoupá na informace a situace se ještě zhorší, když je jedna
z pohřešovaných nalezena mrtvá.

Třpytný dvůr / Richelle Mead
Třpytný dvůr: škola a zároveň výnosný podnik. Přicházejí sem chu-
dé dívky z celého Osfridu, aby se zdokonalily ve finesách společen-
ského chování. Hraběnka Adelaide se tomuto pravidlu vymyká, ta
už díky svému původu vybrané způsoby ovládá. Přesto přichází do
Třpytného dvora přestrojená za služku, aby později mohla v Adorii
začít nový život...

Everless, panství krve a kovu / Sara Holland
V království Sempera se platí časem. Hodiny, dny i roky jsou extra-
hovány z krve a pomocí magie přetavovány v kovové mince. Bohatí
aristokraté Gerlingové je neúprosně daní, a zajišťují si tak dlouhově-
kost. Jules Emberová kdysi na Everless žila, musela však kvůli tra-
gédii utéct. Jenže otec teď umírá, a pokud pro něj chce získat nějaký
čas, musí se vrátit do honosného sídla Gerlingů…

Domácí kváskové pečení / Gabriela Hradecká
Myslíte si, že upéct si vlastní chleba je příliš těžké? Autorka této
knihy vás přesvědčí, že ne. Skoro denně peče poctivé domácí kvás-
kové klasické i bezlepkové pečivo. Používá tradiční pomůcky – lo-
paty na sázení chleba do pece i pedigové ošatky. Mouky různých
druhů – žitnou, pšeničnou, špaldovou, grahamovou. Semínka do zá-
pary i do těsta. Toto umění předá i vám.

Domácí výroba likérů / Rita Vitt
V knize najdete více než 50 receptů na domácí výrobu likérů z bylin
a květů. Pochutnejte si například na likéru z borůvkových květů, li-
kéru z květů pampelišky nebo z jitrocele…

Český pravopis expres / Vlasta Gazdíková
Publikace je určena nejen žákům 2. stupně ZŠ, studentům středních
škol, jejich učitelům a rodičům, ale i široké veřejnosti. Každý z nás
se občas dostane do situace, kdy si neví rady s nějakým obtížným
pravopisným jevem.

Kaple Panny Marie Lurdské
je opět přístupná veřejnosti

V malebné novohradské krajině v obci Dlouhá Stropnice, u sil-
nice č. 15423 vedoucí na nedaleký česko-rakouský hraniční přechod
Šejby-Harbach, stojí od roku 1903 kaple zasvěcená Panně Marii Lurdské.

Dlouhá desetiletí se zde nekonaly žádné bohoslužby a kaple pomalu
chátrala. Až v letech 2018 – 2019 se podařilo zajistit zrestaurování do-
chované výzdoby a celkovou rekonstrukci, díky které se zastavila po-
stupná devastace stavby. Opravy interíéru a úpravy okolí kaple umožnily
v srpnu 2019 otevření dvojjazyčné stálé výstavy zaměřené na zásadní
události života hornostropnického regionu v letech 1900 – 1970: Společ-
né kořeny – společná budoucnost, Novohradské hory vyprávějí.

Prostřednictvím ukázek z farních kronik nechává výstava nahlédnout
do historie regionu, ve kterém žilo do konce 2. světové války převážně
německy hovořící obyvatelstvo, seznámí i s významnou osobností
místního rodáka a významného sociálního demokrata Wenzela Jak-
sche, odhalí osudy místní židovské populace, která byla součástí spole-
čenského života v předválečném Československu, a zmíní osidlování
pohraničí a jeho poválečný vývoj.

Součástí výstavy jsou letecké snímky osad z padesátých let minulé-
ho století, které lze porovnat se snímky současnými. Návštěvník se zde
rovněž seznámí s historií státního znaku i místními pověstmi. Panely na
stěnách kaple současně informují o společných projektech a turistic-
kých cílech obcí Horní Stropnice a rakouského Harbachu a jejich okolí.

Pro nejmenší je přípraven dětský koutek s omalovánkami, pro mlá-
dež i dospělé multimediální kiosek nabízející zábavné hry a další histo-
rické informace a fotografie. Z. Tesařová
Otevírací doba: květen – září denně 9 – 17 h

duben a říjen soboty, neděle a svátky 9 – 17 h
listopad – březen po telefonické domluvě
(386 327 122, 723 191 858)

Vstupné do kaple se neplatí.
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TJ Sokol Nové Hrady informuje
Podobně jako v r. 2018 se nám i v roce loňském podařilo získat fi-

nanční podporu na sportovní činnost dětí a mládeže v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Podpora sportovní činnosti dětí a mláde-
že, výkonnostního sportu“. Náš projekt s názvem „Hodu zdar“ a celko-
vým rozpočtem 79 tis. Kč, byl podpořen částkou 55.000 Kč. Jeho
společnými cíli a přínosy bylo zachování a další rozvoj kuželkářského
sportu v Nových Hradech, trvalý rozvoj pohybových aktivit dětí a mlá-
deže, přivedení co největšího počtu dětí k aktivnímu způsobu života,
vyhledávání a výchova mladých talentů a získávání a trvalý rozvoj tre-
nérů mladých kuželkářů. Vedle toho bylo možné díky poskytnuté dota-
ci zajistit nezbytné materiálně technické vybavení a pokrýt nemalou
část provozních a mzdových nákladů spojených se sportovní činností
dětí a mládeže v naší tělocvičné jednotě.

K největším úspěchům našeho klubu v práci s dětmi a mládeží
v uplynulé, předčasně ukončené sezóně, patří v individuálních soutě-
žích 1. místo Stanislavy Betuštiakové v krajském přeboru kategorie Ju-
niorek a 3. místo Adama Hanouska v krajském přeboru kategorie
starších žáků. Oba si těmito výsledky zajistili postup na mistrovství
České republiky, které však bylo kvůli koronavirové krizi zrušeno.
V kolektivních soutěžích se po výborné sezóně podařilo našemu druž-
stvu dorostenců zvítězit v krajském přeboru a v příští sezóně 2020/2021
si zahrají kuželkářskou ligu dorostu.

Je zřejmé, že takovýchto úspěchů není možné dosahovat bez odpo-
vídajícího materiálního a personálního zabezpečení, a jsme rádi, že i
s pomocí dotačních programů Jihočeského kraje se nám daří zajistit
dostatek finančních prostředků pro činnost našeho sportovního klubu
s již šedesátiletou historií. Poděkování na tomto místě zcela jistě patří
nejen Jihočeskému kraji, ale také všem našim trenérům, rozhodčím
a organizačním pracovníkům, kteří svou činnost vykonávají zcela
dobrovolně a ve svém volném čase.

Za TJ Sokol Nové Hrady Pavel Kříha

Něco o fotbalu
Geniální hra!

Za 150 let si vydobyla takovou prestiž, že člověka mrazí v zá-
dech. To platí zejména, když je krásný sport, který se hraje hlavně
nohama a to je zásadní. Proč právě fotbal je největší ze všech spor-
tů? To nedovedu za všechny fanoušky vysvětlit. Vlastně celý svět se
ptá a diví se, jak to je možné. Chtělo by to velmi hluboký rozbor.
Jedno je jisté. Fotbal spojuje lidi, národy a proto je geniální!

Nejkrásnější sport!
Když řeknu nejkrásnější, tak si vzpomenu na krasobruslení. Jen-

že tam je kolikrát tolik pádů, že to přestává někdy být estetický
sport. Za to taková fotbalová střela z 20 metrů do růžku branky, to je
nádhera. Nebo slalom s míčem zakončený přesnou ranou do branky,
to také není k zahození. Krásná je také střela přes hlavu (nůžky).
A mohl bych psát dál a dál. Prostě nekrásnější sport!

Nejlidovější zábava na světě!
Žádná lidská zábava není tak rozšířená a chtěná ve světě jako fot-

bal. Jsou i jiné sporty, avšak „kopaná“ je daleko vepředu. Je tady
také hudba ve všech podobách. Ale fotbal podle čísel je také někde
jinde. Galerie, divadla, návštěva hradů a zámků a další lidské „věci“
jsou na zeměkouli až za fotbalem. Když je MS ve fotbalu, sleduje ho
přes miliardu fanoušků po celém světě!

Největší sportovní podnik?...MS ve fotbalu!?
Nabízí se třeba olympiáda, zejména „letní“. Ovšem ta trvá

16 dní. Fotbal však jeden měsíc a hraje ho 32 celků. Někdy má ko-
lem 60 zápasů ve velkých arénách. Vejde se tam 40 až 90 tisíc divá-
ků. A aby se to nepletlo, tak se možná rozšíří MS na 48 celků!

Hokej, volejbal, basketbal a další hry jsou bitvy
Jsou to menší hry. Hokej se hraje ve dvanácti lidech, volejbal

také. Basketbal v deseti hráčích. Samozřejmě jsou u všech her také
náhradníci. A především se hraje v menších halách a tělocvičnách.
Jsou to prostě menší bitvy, ať se to hokeji možná nelíbí! My Češi
„ho“ milujeme, ale je to sport lokální, kdy „jej“ hraje daleko méně
národů ve světě, než třeba jiné hry včetně fotbalu.

Fotbal? …Válka!
Není to válka jako taková. Je to soustava válečných sportovních

bitev. Fotbal je neuvěřitelně pestrý. Hraje dvaadvacet hráčů, a právě
proto je tak žádaný po celém světě. Když nové fanoušky zaujme, je
to láska na celý život. Byl bych rád, kdyby Češi fotbal vzali trochu
více mezi sebe, aby nebyl 1. u nás jen na papíře.

Miroslav Hruška
„Proč milujeme fotbal? ...protože tam na hřišti, jsme všichni stejní.“

Trenéři karate se vzdělávali
v Českých Budějovicích

Školení trenérů karate se konalo v sobotu 30.5.2020 ve Fight Clubu
v Českých Budějovicích. Trenérský seminář organizovala TMK Jiho-
českého svazu karate ve spolupráci s TMK Českého svazu karate. Lek-
tory kata byla Iva Kesslová, dlouholetá trenérka státní
reprezentace ČSKe a několikanásobný Mistr ČR v kata
Lukáš Janda.

Přítomným předávali nejen zkušenosti ze soutěžní sféry,
ale také metodiku tréninku, která se zabývá problematikou
výcviku začátečníků. Jakub Dvořák přednášel o významu
a podstatě správné výživy a regenerace pro sportovce.
Účastníci školení ocenili srozumitelný a praktický před-
nes uvedené problematiky.

Školení se účastnili 3 trenéři II. třídy, 33 trenérů III. tří-
dy a 7 nových zájemců o licenci trenéra III. třídy ze 14 Ji-
hočeských oddílů a TJ karate Praha.

Druhá část školení trenérů karate se konala v neděli
31.5.2020 opět ve Fight clubu v Českých Budějovicích.
Seminář se zabýval disciplínou kumite. Tuto část škole-
ní vedl PhDr. Petr Beníšek trenér státní reprezentace
ČSKe, který předával zkušenosti se začínajícími mladý-
mi karatisty a nácvikem kumite u dětí.

Trenérský seminář se vydařil skvěle a všichni účastní-
ci byli velice spokojeni.

Naši trenéři využijí poznatky ze školení a zkušenosti
lektorů budou předávat především nejmenším členům na-
šeho oddílu. Martin Hermann, předseda oddílu karate Zleva trenéři Karel Staněk, Iva Kesslová, Martin Hermann, Lukáš Janda a Petr Zachař
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Úspěch karatistů na I. kole Krajské ligy v karate 2020
Šest medailí pro novohradský tým

V neděli 14. června 2020 se konalo v kul-
turním domě Metropol v areálu Fight clubu
v Českých Budějovicích I. kolo Krajské ligy
v karate. Závodu se po nucené soutěžní přes-
távce účastnilo více jak 140 soutěžících ze
14 oddílů Jihočeského svazu karate, ale také
z pražského oddílu Karate Flair. Soutěžilo se
v disciplíně kata – souborná cvičení, a to cel-
kem na třech zápasištích – tatami, kde závod-
níci předváděli skvělé výkony při ukázce
krytů, úderů a kopů proti imaginárním útoč-
níkům.

V početné kategorii mladších žáků naše
barvy hájili, Bohumil Čermák, kterému se po-
dařilo projít do semifinále, Ondřej Morong,
který zvítězil v prvním kole a zastaven byl
soupeřem až v semifinále a Štěpán Troják ne-
postoupil i přes pěkně zacvičenou sestavu
z prvního kola. Velmi početně silná a kvalitní,
byla kategorie mladších žákyň v disciplíně
kata. Z prvního kola nepostoupili i přes velmi
dobře zvládnuté sestavy Karolína Housero-
vá, Nikola Morongová a Lucie Sýkorová do
repasáže postoupila Karolína Sýkorová, která
v semifinále byla překonána zkušenější sou-
peřkou z TJ  České Budějovice.

V disciplíně kata dorostenci se probojoval
do finále Marek Houser, který nakonec získal
pro naše barvy stříbrnou medaili pěkně zacvi-
čenou mistrovskou kata stylu karate Goju Ryu
Seuchin. Další stříbrnou medaili pro naše bar-
vy získala Natálie Machová v kategorii do-

rostenek. Tomáš Balko vybojoval v disciplí-
ně kata v kategorii dorostenců bronzovou
medaili.

V odpoledních hodinách se rozjela dis-
ciplína kumite, kde závodníci ve sportovním
zápase dvojic předvádí vše, co se naučí při
mnoha hodinách tvrdého tréninku. Soutěžící
musí mít především výbornou fyzickou kon-
dici, protože vydržet zápas od 1:30 minuty
u žáků až po 3 minuty u dospělých v chráni-
čích a s chráničem zubů v ústech, není vůbec
jednoduché.

V kategorii starších žáků se neprobojoval
z prvního kola David Macho. V kategorii
mladší žákyně statečně bojovala Nikola Mo-
rongová, která přes veškerou snahu nepo-
stoupila z repasáže do semifinále. Stříbrnou
medaili získala v disciplíně kumite dorostenek
Natálie Machová. Další stříbrnou medaili vy-
bojoval Marek Houser v disciplíně kumite ve
sloučené kategorii -57kg a +75 kg dorostenců
a v téže kategorii po těžkých soubojích obsadil
Tomáš Balko bronzovou pozici.

Pro naše závodníky byla tato vyšší krajská
soutěž první soutěžní zkušenost po dlouhé tré-
ninkové přestávce, ve které všichni uspěli kva-
litními výkony, i když to někdy na medailové
pozice nestačilo.

Blahopřeji všem medailistům, děkuji všem
za vzornou reprezentaci a rodičům za podporu
našich cvičenců.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Trenér Martin Hermann, Marek Houser, To-
máš Balko a trenér Martin Hermann ml. na
Krajské lize v karate

¡ JIŽNÍ ČECHY: Prodám 4 stavební par-
cely v obci Bavorov, 30 km od Č. Budějo-
vic v nové zástavbě rod. domů. Pěkné, klid-
né místo, 500 m od lesa. Ing. Sítě na hranici
pozemku (voda, plyn, elektřina, odpad).
Cena dohodou.
Tel.: 607 568 051, 702 804 913,
e-mail:v.bobr@seznam.cz

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

¡ Prodám zahrádku na Klondajku
– informace pouze na tel.: 776 601 069
(nejvyšší nabídce)

řádková inzerce
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