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Letní přání na tisíckrát
Nevím proč, ale uprostřed léta jsem si vzpomněla na školu. Hlavně na takové ty „písemné

tresty“, když jsme museli něco napsat stokrát. Tak třeba – Nebudu foukat verzatilkou rýži spolu-
žákovi do ucha, Nebudu na školní zahradě házet žížaly za krk spolužákům. S přibývajícím vě-
kem se to samozřejmě měnilo. Tak třeba – Nebudu se smát spolužákovi, který udělá pětkrát
stejnou chybu ve slově včela, Nebudu se drze koukat na soudruha ředitele. Kolik indiga se takto
vždycky marně vyplýtvalo.

Ale tentokrát bych psala ráda. A klidně bych to napsala i tisíckrát. A bylo by to přání pro léto
2020: Přeji všem pěkné, láskyplné, slušné, romantické, kulturní, šťastné a zdravé léto. Přeji všem
pěkné, láskyplné, slušné, romantické, kulturní, šťastné a zdravé léto. Přeji všem…

K. Jarolímková

Doprovodným programem k výstavě „VODA“
bylo i malování na novohradských místech,
kde voda stojí či teče. A se všemi účastníky vý-
tvarného programu byl přítomen i tvůrčí duch,
touha překonat své umělecké dovednosti a let-
ní romantika. #$ K. J.

Kdo nezaváhal, může dnes na svých výle-
tech popíjet třeba z „neobyčejné láhve plné
kapek“. Z Koželužny si jich děti odnesly ně-
kolik desítek. K. J.

„Vernisáž vejpůl“ se uskutečnila na začát-
ku července. Proč? To se dozvíte uvnitř
zpravodaje. K. J.

Nejprve byl na divadelních plakátech jenom malovaný kašpárek, pak
dostal jméno Hradíček a dneska „vyrostl“ do krásné loutky. Každé di-
vadlo pro děti bude zahajovat a přát - ať se pohádka líbí… K. J.

Letošní páťáci se svojí třídní učitelkou se nedali ničím odradit, a tak na-
konec bylo (skoro) všechno tak, jak chtěli…                                  K. J.

O tom, že mladí rybáři si v červnu nakonec ry-
bářské závody přesto užili, se dozvíte uvnitř
zpravodaje. ! K. J.
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Divadélko jednoho herce, a to Petra Hrocha Bindery, zahrálo dvě krát-
ké pohádky, při kterých si zaúčinkovaly i děti…                              K.J.

Druhé divadélko se odehrálo uvnitř hradu, protože nám začalo pršet.
Inu, takové provizorní „otáčivé hlediště i jeviště“…                       K.J.Novohradské Hraní

letos jubilejně desáté „otvírání“ prázdnin

Před a po prvním letním divadélku si děti mohly ještě vyrobit koženou
ozdobu na památku z hradu…                                                         K.J.

V hravém týdnu bylo možné si vyrobit i šperk s Andreou Vachovou
v Koželužně. K.J.

Letní kino přivezlo i český film Vlastníci. Skvě-
lá to studie do duše nejen českého člověka…

K.J.

Jak moc potřebují „člověkové“ se občas spolu sejít a něco zažít třeba
při hudbě a na vzduchu bylo obzvlášť patrné letos…                      K.J.

Písničkář Petr Lüftner to s lidmi myslí váž-
ně…, alespoň dle textu v jeho písničce Pro-
buď se…. K. J.

Kapela VOXEL a ten, co chodí v naší ulici…, tedy zpíval na našem
náměstí… K. J.

Kapela ABRAXAS, „stará dobrá klasika“, Slá-
vek Janda a jejich Obyčejný svět…          K.J.
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Zápis z 55. schůze městské rady
ze dne 22.06.2020

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 54. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 54. jednání rady města.

� 1. Pronájem pozemků - Caletka,
Weger Z., Weger M., Cibranský, Klíma
(po zveřejnění)
Rada města schvaluje pronájem částí poze-
mků p.č. 829/111 a 863/29 v k.ú. Nové Hra-
dy manželům Klímovým o celkové výměře
100 m2 na dobu určitou pěti let s tříměsíční
výpovědní lhůtou za částku 2Kč/m2/rok dle
návrhu a pověřuje starostu podpisem ná-
jemní smlouvy.
Rada města schvaluje pronájem částí poze-
mků p.č. 829/111 a 863/29 v k.ú. Nové Hra-
dy manželům Caletkovým o celkové výměře
125 m2 na dobu určitou pěti let s tříměsíční
výpovědní lhůtou za částku 2 Kč/m2/rok dle
návrhu a pověřuje starostu podpisem ná-
jemní smlouvy.
Rada města schvaluje pronájem částí poze-
mků p.č. 829/111 a 863/29 v k.ú. Nové Hrady
panu Zdeňku Wegerovi a Michalu Wegerovi
o celkové výměře 81 m2 na dobu určitou pěti
let s tříměsíční výpovědní lhůtou za částku
2 Kč/m2/rok dle návrhu a pověřuje starostu
podpisem nájemní smlouvy.
Rada města schvaluje pronájem částí poze-
mků p.č. 829/111 a 863/29 v k.ú. Nové Hrady
panu panu Jiřímu Cibranskému o celkové vý-
měře 100 m2 na dobu určitou pěti let s třímě-
síční výpovědní lhůtou za částku 2 Kč/m2/rok
dle návrhu a pověřuje starostu podpisem ná-
jemní smlouvy.
(Rada na základě předchozího zveřejnění
záměru pronájmu částí pozemků parc.č.
829/111 a 863/29 v k.ú. Nové Hrady – os-
tatní plocha – o celkové výměře pozemků
2.636 m2 (– jednotlivé části pozemků o vý-
měrách cca 100 m2) projednala žádost man-
želů Klímových, manželů Caletkových,
pana Zdeňka Wegera a Michala Wegera a
žádost pana Jiřího Cibranského o pronájem
výše jmenovaných částí pozemků.)

� 2. Úřední záznam – Osadní výbor
Byňov, Jakule, Štiptoň
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc. č. KN 709/4, k.ú. Štiptoň o výmě-
ře 224 m2, za částku 40 Kč/m2 a pověřuje
tajemníka MěÚ zveřejněním na úřední des-
ce města.

(Rada obdržela úřední záznam od Osadního
výboru Byňov, Jakule, Štiptoň o provede-
ném místním šetření k žádosti mž. Roško-
vých, Štiptoň ve věci koupi pozemku parc.č.
KN 709/4, k.ú. Štiptoň. Osadní výbor sou-
hlasí s prodejem parc.č. 709/4 v k.ú. Štiptoň
o výměře 224 m2 a doporučuje, aby před-
mětný pozemek byl prodán za stejnou cenu
jako v případě předchozího prodeje poze-
mku manž . Roškovým v této lokalitě.)

� 3. Rozpočtové opatření č. 6/2020
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 6/2020.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 6/2020.)

� 4. Poskytnutí dotace JČK –
"Oprava místní komunikace Hlinov"
Rada města bere na vědomí přidělení dotace
neinvestičního charakteru k zajištění pro-
jektu Oprava místní komunikace Hlinov a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje –
Krajského úřadu oznámení a návrh Smlou-
vy o poskytnutí účelové dotace v rámci
Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje v roce 2020 za účelem realizace pro-
jektu s názvem "Oprava místní komunika-
ce Hlinov". Výše neinvestiční dotace činí
210.000 Kč.)

� 5. Poskytnutí dotace JČK – "Pořízení
vysoušecí skříně pro SDH Nové Hrady"
Rada města bere na vědomí přidělení dota-
ce investičního charakteru k zajištění pro-
jektu Pořízení vysoušecí skříně pro SDH
Nové Hrady a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje -
Krajského úřadu oznámení a návrh Smlou-
vy o poskytnutí dotace v rámci DP Investič-
ní dotace pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí Jihočeského kraje za účelem za-
jištění projektu s názvem "Pořízení vysou-
šecí skříně pro SDH Nové Hrady". Výše
investiční dotace činí 40.000 Kč.)

� 6. Neinvestiční dotace
"Festival Novohradské Hraní" –
JIHOČESKÝ KRAJ
Rada města bere na vědomí přidělení dotace
neinvestičního charakteru k zajištění pro-
jektu Festival Novohradské Hraní a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje - Kraj-
ského úřadu oznámení a návrh Smlouvy
o poskytnutí dotace v rámci DP Podpora
kultury, 1. výzva pro rok 2020 za účelem za-
jištění projektu s názvem "Festival Novo-
hradské Hraní". Výše neinvestiční dotace
činí 30.000 Kč.)

� 7. Neinvestiční dotace "Obec přátelská
seniorům" – MPSV ČR
Rada města bere na vědomí přidělení dotace
neinvestičního charakteru k zajištění pro-
jektu Obec přátelská seniorům.
(Rada obdržela od MPSV ČR rozhodnutí č.
1 o poskytnutí neinvestiční ze státního roz-

počtu na rok 2020 na projekt na podporu
rodiny/seniorů vítězné obci v soutěži
"Obec přátelská rodině a seniorům 2020"
k zajištění projektu s názvem "Obec přá-
telská seniorům". Výše neinvestiční dota-
ce činí 900.000,- Kč.)

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

� 9. Storno žádosti o dotace –
SRPŠ při ZUŠ F. Pišingera
Rada města bere na vědomí storno žádosti
Spolku rodičů a přátel školy při Základní
umělecké škole F. Pišingera, Trhové Sviny.
(Rada obdržela od Spolku rodičů a přátel
školy při Základní umělecké škole F. Pišin-
gera, Trhové Sviny storno žádosti o dotaci
na soutěž Novohradská Flétna, která se
z důvodu mimořádných opatření vlády ČR
v souvislosti s koronavirovou pandemií ne-
mohla uskutečnit.)

� 10. Smlouva o bezúplatném převodu –
ÚPZS
Rada města bere na vědomí návrh Smlouvy
o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci č. 97/2020-UZSVM/
C/4085/2008-NA k bezúplatnému převodu
pozemků parc.č. KN 259/66, KN 259/30
v k.ú. Nové Hrady a KN 2559/2 v k.ú. By-
ňov a postupuje návrh ke schválení zastupi-
telstvu města.
(Rada obdržela Výzvu k podpisu smlouvy a
návrh Smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci č.
97/2020-UZSVM/C/4085/2008-NA. Bez-
úplatný převod se týká pozemků parc.č. KN
259/66, KN 259/30 v k.ú. Nové Hrady a KN
2559/2 v k.ú. Byňov.)

� 11. Napojení do kanalizace – Ing. Kotrč
Rada města souhlasí s napojením realizo-
vané stavby na pozemku parc.č. 882, k.ú.
Byňov za podmínek, že vlastník stavby
na pozemku parc. č. 882, k.ú. Byňov se
bude na základě vypouštěných splaško-
vých a povrchových vod z RD podílet fi-
nančně poměrnou částkou na nákladech
spojených s vyvážením a likvidací od-
padních vod.
(Rada obdržela od pana M. Kotrče, Č. Vele-
nice Žádost o napojení splaškové a povr-
chové kanalizace od realizované stavby na
pozemku parc. č. KN 882, k.ú. Byňov.)

� 12. Zápis – Osadní výbor Byňov,
Jakule, Štiptoň
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
Osadního výboru Byňov, Jakule, Štiptoň ze
dne 08.06.2020.
(Rada obdržela zápis z jednání Osadní-
ho výboru Byňov, Jakule, Štiptoň ze dne
08.06.2020.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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� 13. Zápis – Osadní výbor Údolí
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
Osadního výboru Údolí č. 1/2020.
(Rada obdržela zápis z jednání Osadního
výboru Údolí č. 1/2020.)

� 14. Úřední záznam – Osadní výbor
Nakolice, Obora, Vyšné
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemku parc. č. KN 2482, k.ú. Vyšné o vý-
měře cca 370 m2, za částku 100 Kč/m2 a po-
věřuje tajemníka MěÚ zveřejněním na
úřední desce města.
(Rada obdržela úřední záznam od Osadního
výboru Nakolice, Obora, Vyšné na základě
provedeného místního šetření k žádosti mž.
Žiakových, Vyšné ve věci koupi části poze-
mku parc.č. KN 2482, k.ú. Vyšné. Osadní
výbor souhlasí s prodejem části pozemku
parc.č. 2482 v k.ú. Vyšné o dle náčrtu.)

� 15. Prodej/směna pozemků – Tomšíkovi
Rada města schvaluje záměr směnit/prodat
části pozemků parc. č. KN 688/3 a parc.č.
KN 1489/1, k.ú. Údolí u Nových Hradů dle
návrhu a pověřuje tajemníka MěÚ zveřejně-
ním na úřední desce města.
(Rada na základě jednání konaného dne
25.5.2020 za přítomnosti geodeta p. Ficala,
Mgr. Hokra, Ing. Schussera a mž. Tomšíko-
vých projednala návrh směny/prodeje části
pozemků parc.č. KN 688/3 a parc.č. KN
1489/1, k.ú. Údolí u Nových Hradů.)

� 16. Prodej pozemku – Loos
Rada města schvaluje záměr prodat části
pozemků parc. č. KN 2551, k.ú. Vyšné za
částku 100 Kč/m2 a pověřuje tajemníka
MěÚ zveřejněním na úřední desce města.
(Rada na základě vyhotoveného geometric-
kého plánu opětovně projednala žádost p.
Loose o odkoupení pozemku (části) parc. č.
KN 2551, k.ú. Vyšné.)

� 17. Prodej pozemku – Mž. Brouskovi
Rada města schvaluje záměr prodat části
pozemků parc. č. KN 8 a KN 1188/14 v k.ú.
Nakolice za částku 100 Kč/m2 a pověřuje ta-
jemníka MěÚ zveřejněním na úřední desce
města.
(Rada na základě náčrtu od geodeta p. Fica-
la opětovně projednala žádost mž. Brousko-
vých o odkoupení pozemků (částí) parc.č.
KN 8 a KN 1188/14. v k.ú. Nakolice. Náčrt
zohledňuje doporučující stanovisko Osad-
ního výboru Nakolice, Obora, Vyšné s tím,
že u přiléhající místní komunikace zůstane
zachována šířka minimálně 3,5 m.)

� 18. Pronájem pozemků – Společenství
vlastníků jednotek v domě Hradební
377, Nové Hrady
Rada města schvaluje záměr pronajmout čás-
ti pozemků parc.č. 2275, parc.č 77 a parc.č.
1011/17, k.ú. Nové Hrady o celkové výměře
cca 332 m2 dle návrhu na dobu určitou pěti
let, za částku 2Kč/m2/rok a pověřuje tajem-

níka MěÚ Nové Hrady zveřejněním záměru
na úřední desce města.
(Rada na základě jednání konaného dne
28.05.2020 opětovně projednala žádost od
Společenství vlastníků jednotek v domě
Hradební 377, Nové Hrady o změnu nájem-
ní smlouvy, kdy nájemcem by byl nový sub-
jekt Společenství vlastníků jednotek v domě
Hradební 377, Nové Hrady, Hradební 377,
37333 Nové Hrady, IČ: 05043930 a před-
mětem nájmu by byl dlouhodobý pronájem
pozemků parc.č. 2275, části pozemků
parc.č 77 a 1011/17, k.ú. Nové Hrady o cel-
kové výměře cca 332 m2 dle návrhu.)

Zápis z 56. schůze městské rady
ze dne 08.07.2020

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 55. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 55. jednání rady města.

� 2. Odkup pozemku – Ing. P. Píšová
Rada města bere na vědomí žádost Ing. P.
Píšové, Byňov o odkoupení části pozemku
parc. č. 608/4 a části pozemku parc.č. 608/1
v k.ú. Byňov a postupuje žádost k projedná-
ní Osadnímu výboru Byňov, Jakule, Štip-
toň.
(Rada obdržela od Ing. P. Píšové, Byňov žá-
dost o odkoupení části pozemku parc. č.
608/4 a části pozemku parc.č. 608/1 v k.ú.
Byňov z důvodu vjezdu na pozemek parc.č.
552, k.ú. Byňov a výstavby garáže pro par-
kování osobních automobilů. Zbytek zahra-
dy by byl použit pro vysázení ovocných
stromů.)

� 3. Prodej pozemku – E.ON Distribuce,
a.s. (po zveřejnění)
Rada města souhlasí s návrhem prodeje čás-
ti pozemku parc.č. KN 1476/1, k.ú. Údolí
u Nových Hradů dle grafické přílohy a po-
věřuje tajemníka MěÚ dalším jednáním při
vyhotovení Smlouvy o budoucí kupní
smlouvě.
(Rada opakovaně projednala žádost společ-
nosti E.ON Distribuce, a.s. o odprodeji části
pozemku parc.č. KN 1476/1, k.ú. Údolí
u Nových Hradů za účelem umístění nové
trafostanice.)

� 4. Žádost o vyčlenění park. místa –
Bäuml
Rada města souhlasí s návrhem vyčlenit
jedno parkovací stání pro pana T. Bäumla,
Nové Hrady v těsné blízkosti domu č.p. 12 a
pověřuje starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela od pana T. Bäumla, Nové
Hrady žádost o vyčlenění parkovacího mís-

ta v blízkosti domu č.p. 12. Žadatel je drži-
telem průkazu ZTP a ze zdravotních důvo-
dů potřebuje parkovat automobil v přímé
blízkosti trvalého bydliště.)

� 5. Smlouva o dílo – Jihočeské Nové
Hrady 2020
Rada města schvaluje smlouvu se společ-
ností Subiton spol. s.r.o., Praha na realizaci
festivalu Jihočeské Nové Hrady 2020 a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti Subiton spol.
s r.o. Praha návrh Smlouvy o dílo k realizaci
letního hudebního festivalu "Jihočeské
Nové Hrady 2020" na celkovou dramaturgii
festivalu a zajištění kompletního hudebního
obsahu jednotlivých koncertů.)

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

� 7. Jmenování hodnotící komise "Nové
Hrady – Hrobka Buquoy"
Rada města jmenuje hodnotící komisi na
akci: Nové Hrady - Hrobka Buquoy, parc.č.
st. 238, k.ú. Nové Hrady; oprava vstupního
schodiště - restaurování kamenných prvků
ve složení: Ing. Pavel Hamberger, Miro-
slav Šlenc, Josef Sýkora a náhradníci: Bc.
Roman Schmidt, Vlasta Kučerová, Jaroslav
Faktor.
(Rada obdržela návrh na jmenování hodno-
tící komise k veřejné zakázce: Nové Hrady -
Hrobka Buquoy, parc.č. st. 238, k.ú. Nové
Hrady; oprava vstupního schodiště - restau-
rování kamenných prvků.)

� 8. Jmenování komise pro otevírání
obálek k akci "Nové Hrady – Hrobka
Buquoy"
Rada města jmenuje komisi pro otevírání
obálek na akci: Nové Hrady - Hrobka Buqu-
oy, parc.č. st. 238, k.ú. Nové Hrady; oprava
vstupního schodiště - restaurování kamen-
ných prvků ve složení: Mgr. Vladimír Hokr,
Mgr. Lucie Kříhová a Marie Mrkvičková,
náhradníci: Ing. Vladimír Schusser, Lenka
Roulová a Ing. Pavla Vaněčková.
(Rada obdržela návrh na jmenování komise
pro otevírání obálek k veřejné zakázce:
Nové Hrady - Hrobka Buquoy, parc.č. st.
238, k.ú. Nové Hrady; oprava vstupního
schodiště - restaurování kamenných prvků.)

� 9. Kontrola plnění společného metod.
pokynu zpětného odběru elektrozařízení
– OŽP
Rada města bere na vědomí informaci o pro-
vedené kontrole společnosti ASEKOL a.s.
na plnění společného metodického pokynu
zpětného odběru elektrozařízení.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

pokračování na str. 5



Město Nové Hrady v roce 2020 realizovalo za podpory Jihočeského
kraje projekt s názvem Pořízení vysoušecí skříně pro SDH Nové
Hrady, který byl podpořen z dotačního programu Investiční dotace
pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje
(dotace ve výši 40 000 Kč).
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(Rada obdržela od Odboru životního pros-
tředí MěÚ Nové Hrady informaci o prove-
dené kontrole společnosti ASEKOL a.s. se
zaměřením na plnění společného metodic-
kého pokynu zpětného odběru elektrozaří-
zení. Kontrola proběhla bez zjištěných
závad a bez zjištěných nedostatků s klad-
ným hodnocením.)

� 10. Zápis z jednání finanční komise
ze dne 10.06.2020
Rada města bere na vědomí Zápis z finanční
komise ze dne 10.06.2020.
(Rada opakovaně projednala zápis z jednání
finanční komise konané dne 10.06.2020,
kdy komise posoudila žádosti o poskytnutí
dotace poskytovatelům sociálních služeb
s doporučením pro radu v následujícím zně-
ní: Domov pro seniory Kaplice – doporuče-
ný příspěvek ve výši 10.000 Kč, Hospic sv.
Jana N. Neumanna, o.p.s. - doporučený pří-
spěvek ve výši 10.000 Kč, Prevent z.ú. - do-
poručený příspěvek ve výši 5.000 Kč, Linka
bezpečí, z.s. - doporučený příspěvek ve výši
5.000 Kč.)

� 11. Zápis z jednání sociální komise
ze dne 01.07.2020
Rada města bere na vědomí zápis sociální
komise ze dne 01.07.2020.
(Rada obdržela zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 01.07.2020 s doporučením pro
radu města. Komise projednala žádosti
o přidělení bytu v DPS Nové Hrady pí.
M. Švecové, Nové Hrady, p. F. Lávičky,
Obora u NH, pí. H. Dvořákové, Mratín a

p. J. Fialovi, Horní Stropnice, dále sociální
komise projednala žádosti o poskytnutí do-
tace poskytovatelům sociálních služeb s do-
poručením pro radu v následujícím znění:
Domov pro seniory Kaplice – doporučený
příspěvek ve výši 4.000 Kč, Hospic sv. Jana
N. Neumanna, o.p.s. - doporučený příspě-
vek ve výši 5.000 Kč, Prevent z.ú. - doporu-
čený příspěvek ve výši 5.000 Kč, Linka
bezpečí, z.s. - doporučený příspěvek ve výši
5.000 Kč.)

� 12. Zápis z jednání prorodinné komise
Rada města bere na vědomí zápis prorodin-
né komise ze dne 03.07.2020.
(Rada obdržela zápis z jednání prorodinné
komise ze dne 03.07.2020 s výsledkem -
prorodinná komise souhlasí s poskytnutím
finančního příspěvku organizaci Linka bez-
pečí, z.s. ve výši 10.000 Kč.)

� 13. Poskytnutí dotací pro poskytovatele
sociálních služeb
Rada města schvaluje poskytnutí dotace
poskytovatelům sociálních služeb: Domov
pro seniory Kaplice ve výši 10.000 Kč, Hos-
pic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. ve výši
10.000 Kč, Prevent z.ú. ve výši 5.000 Kč a
Linka bezpečí, z.s. ve výši 5.000 Kč.
(Rada města na základě doporučení finanč-
ní, sociální a prorodinné komise projednala
žádosti o poskytnutí dotací pro poskytova-
tele sociálních služeb.)

� 14. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.
(Rada byla starostou informována o probíha-
jících správních řízení, ve kterých je město
účastníkem řízení, a neměla k nim připo-
mínky.)

� 15. Žádost o závazné stanovisko – PF
Potraviny s.r.o.

Rada města souhlasí se stavebním záměrem
k nemovitosti prodejny potravin Flop a pově-
řuje starostu vyhotovením souhlasného stano-
viska pro společnost PF Potraviny s.r.o.

(Rada obdržela žádost o závazné souhlasné
stanovisko se stavebním záměrem společ-
nosti PF Potraviny s.r.o. Stavební záměr se
týká rekonstrukce stávajících prostor, přístav-
by a úpravy zpevněných ploch k nemovitosti
prodejny potravin Flop na p.č. 437, 297/2,
296, 297/17, 297/19 v k.ú. Nové Hrady.)

� 16. Záštita nad turnajem
Open Nové Hrady

Rada města souhlasí s převzetím nefinanční
záštity starosty města nad šachovým turnajem
OPEN Nové Hrady 2020 a s bezplatným pos-
kytnutím sálu hotelu Máj pro potřeby turnaje.

(Rada byla starostou města informována
o přípravě šachového turnaje OPEN Nové
Hrady, který jako hlavní pořadatel připra-
vuje šachový klub VŠTE České Budějovice
ve spolupráci s ŠK Hraničář H. Stropnice a
městem Nové Hrady. Turnaj je otevřený
všem zájemcům bez ohledu na věk (turnaj
je spoluorganizován jako součást aktivit
soutěže Obec přátelská seniorům 2020)
a uskuteční se v sále hotelu Máj v termínu
17.8. - 22.8. 2020. V roce 2019 proběhl nul-
tý ročník turnaje a účastnili se ho hráčky a
hráči ve věkovém rozmezí 7 - 84 let z České
republiky a Rakouska. Součástí turnaje je
i přebor Jihočeského kraje v bleskové hře
(20.8.2020). Rada města souhlasila s pře-
vzetím nefinanční záštity starosty města
nad turnajem a s bezplatným poskytnutím
sálu hotelu Máj pro potřeby turnaje.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 4

Výstavba a prodej nových garáží
Sháním zájemce o koupi novostaveb garáží v prostoru u klondike

(bývalé smetiště). Prostory pro výstavbu garáží jsou městem schvále-
ny již od roku 2002, proto jsem se rozhodl si zde postavit dvě garáže.
Vzhledem k ekonomické a stavební problematice, je výhodné stavět
8 (10) garáží najednou, proto sháním možné kupce. Celý projekt má
fungovat tak, že si zájemce koupí pozemek, podepíše smlouvu o vý-
stavbě a pak převezme již hotovou stavbu. Garáže budou vystavěny
z Ytongu s plechovou střechou, zatepleným stropem, sekčními na dál-
ku ovládanými elektrickými vraty, s elektrickou instalací 220V a
osvětlením. Finální cena garáže bude 150.000 Kč. Veškeré info osob-
ně, nebo na tel. 606 888 411 – Bohuslav Poles.

Kvalitu péče ovlivňuje kvalita
a odbornost pečujících

Součástí Domova pro seniory Kaplice je neustálé vzdělávání pečují-
cích ve znalostech a dovednostech potřebných pro kvalitní péči. Díky
dotaci obce Dolní Dvořiště se v roce 2020 v Domově realizuje celoroč-
ní vzdělávání zdravotně-ošetřovatelského personálu a sociálních a ak-
tivizačních pracovníků v implementaci biografické péče do praxe
Domova.

Vzdělávání lektoruje PhDr. Eva Procházková, Ph.D., zakladatelka
Erwin Böhm Institutu v České republice. Při vysvětlování, co tzv. „bio
péče“ vlastně obnáší, zdůrazňuje životní příběh člověka: „Každý člo-
věk má svůj životní příběh a náš život nás ovlivňuje i ve stáří. Není tedy
možné, aby pečující nevnímali, že jsme člověk, člověk se svým život-
ním příběhem. Moderní geriatrické přístupy začínají sběr informací
důležitých pro péči vždy na základě životního příběhu seniora.“

Spolupráci s DpS Kaplice v rámci dlouhodobého vzdělávání hodno-
tí jako překvapivě dobrou: „Záleží na manažerských dovednostech
uchopení kormidla dané lodi, která musí plout podle kompasu, který
ukazuje směr k dobře stanoveným vizím humanizace péče o seniory.
V Domově pro seniory Kaplice jsme všichni na stejné lodi.“

A na závěr vybízí: „Budeme rádi, když si všichni začnou sepisovat
své životní příběhy již v domácím prostředí, a tím ulehčí práci pečova-
telům, jejichž práce je nedocenitelná.“

Celý rozhovor s PhDr. Evou Procházkovou, Ph.D. si můžete přečíst
na webových stránkách Domova www.domovkaplice.cz.

Autor: Mgr. Zuzana Moštková
Domov pro seniory Kaplice
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MYSLIVECKÝ SPOLEK NOVÉ HRADY, z. s.
Vážení spoluobčané,
dne 27. června 2020 proběhla odložená výroční schůze Mysliveckého spolku Nové Hrady,

během které došlo ke změnám ve složení výboru.
Děkuji tímto odcházejícím členům: panu Zdeňku Staňkovi, panu Emilu Píšovi mladšímu a

dodatečně i panu Standu Hanušovi za jejich dosavadní činnost a aktivitu pro náš spolek.
Aktuální složení výboru mysliveckého spolku je: paní Iveta Marhounová – předsedkyně, pan

Miroslav Weger mladší – místopředseda, pan Karel Ottenschläger – myslivecký hospodář, pan
Jindřich Šnokhaus – finanční hospodář, pane Michal Weger a pan Vladimír Kubeš – členové.

Novému výboru přeji mnoho odhodlání, vytrvalosti a svěžích myšlenek pro úspěšné zabez-
pečení chodu spolku.

Na základě reakcí od našich členů i z řad veřejnosti má současné složení výboru všeobecnou
podporu, a to je pro mě jako předsedkyni velmi důležité.

Pevně věřím, že důvěru v nás vloženou nezklameme, protože jsem přesvědčena, že nám
všem jde o stejnou věc, tj. ochranu myslivosti, zachování našeho spolku a péči o novohradskou
honitbu.

Iveta Marhounová, předsedkyně Mysliveckého spolku

MYSLIVECKÝ SPOLEK
NOVÉ HRADY, z. s.

SOUTĚŽ
PRO DĚTI BUDE

Vážení rodiče, milé děti,

Myslivecký spolek Nové Hrady ve spo-
lupráci s p. Ladislavem Starým, z organiza-
ce Mladých myslivců a ochránců přírody
Nové Hrady, se rozhodl realizovat pro děti
„náhradní“ soutěž namísto tradiční Zlaté
Srnčí trofeje, kterou jsme museli s ohledem
na koronavirová opatření letos zrušit.

Nová soutěž se uskuteční v následují-
cích týdnech, a to s podobným průběhem:
vědomostní i praktická zkouška znalostí
dětí z oblasti ochrany přírody, spousta cen
pro vítěze a odpočinkové odpoledne pro
rodiče.

Termín a veškeré další informace bu-
dou oznámeny s předstihem. Aktuálně vše
připravujeme a těšíme se na Vás.

Iveta Marhounová,
předsedkyně Mysliveckého spolku

Setkání v předvečer…

„Kniha zážitků
ze života

Mirka Duška
v USA“

ve čtvrtek 20.8.2020

od 18 hod. autorské čtení
a od 19 hod. večeře
z Mirkových receptů

v Restauraci u Mirka Duška
na novohradském náměstí

¡ Představení nové knihy o životě
Mirka Duška, kterou s ním sepsala
Alena Voglová.

¡ O jeho emigraci v roce 1968
a proč se po 43 letech vrátil domů.

¡ Komu ve světě vařil
a jaká jsou jeho oblíbená jídla.

¡ A další otázky a odpovědi
jednoho lidského příběhu.

Kniha v prodeji na místě.
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Dětské rybářské závody v roce 2020
V jarních měsících letošního kalendářního roku celou naši společ-

nost postihla pandemie a způsobila všude různá nepříliš příjemná opat-
ření. V místní organizaci ČRS Nové Hrady vše začalo v únoru náhlým
úmrtím našeho předsedy Ing. L. Kasana, který se v té době snažil
oživit činnost dětského rybářského kroužku. Následně byl vládou
ČR vyhlášen nouzový stav v důsledku pandemie, shromažďování
omezeno a dětské rybářské závody s termíny naplánovány. Stáli jsme
před rozhodnutím, zda závody uskutečnit anebo zrušit. Zvítězila
první možnost – uskutečnit. Nejdříve jsme posunuli termín 1. závodu
na Farském rybníku v Horní Stropnici na 14.6.2020 a 2. závod se měl
uskutečnit 21.6.2020 v Nových Hradech na rybníku U hřiště. Následně
se sháněly ceny a poháry pro děti, plánování občerstvení a podobně.
Kontakt s dětmi byl omezen, tak jsme spoléhali pouze na plakátky, kte-
ré byly vyvěšeny.

V neděli 14.6. organizátoři s napětím očekávali, kolik dětí se ráno na
Farském rybníku sejde, protože ani počasí nám nepřálo. Nakonec se se-
šlo 11 dětí a některé, zejména ty menší, měly s sebou na pomoc rodiče
či prarodiče. Aby bylo dostáno regulérnosti, byli závodníci rozděleni
do 2 kategorií (děti samostatné a děti s pomocí rodičů). Závod v 7.00 hod.
byl odstartován a ryby také braly, takže ti, co přišli, byli snad spokojeni.
V polovině závodu si s chutí všichni dali opečenou klobásu. Spokoje-
nost byla i na konci závodu, protože cenu si odnesl každý a první tři
v každé kategorii navíc ještě pohár.

O týden později to bylo s počasím mnohem horší. Již celou noc prše-
lo a brzo ráno při pohledu na oblohu nenasvědčovalo nic, že by se mělo

něco měnit. Proto pan Václav Matějka jako hlavní organizátor posílal
SMS zprávy rodičům a dětem, že dnešní závody budou přeloženy o tý-
den na 28.6.2020. Další neděle vyšla s počasím, s účastí i s úspěšností
v rybolovu. Tentokrát nebyl nikdo, kdo by nechytil, jak mi rybáři říká-
me, šupinu. Sešlo se celkem 16 závodníků opět rozdělených do dvou
kategorií. Závody probíhaly podobně jako v Horní Stropnici. Když
jsme se po 12. hodině rozcházeli, byli všichni spokojeni a organizátoři
dvakrát. Jednou za to, že byly spokojeny děti, a podruhé za své rozhod-
nutí, že nepřerušili tradici dětských rybářských závodů a závody
uskutečnili. Všichni se budeme těšit, že si za rok tuto akci s malými či
mladými rybáři zopakujeme. Petrův zdar!

Za výbor MO ČRS Nové Hrady J. Brácha

Výsledková listina:
14.6. Horní stropnice
samostatní s pomocí
1. místo  Tuscher Tomáš 1. místo Lhodský Denis
2. místo  Maršálek Kristián 2. místo Ženíšek Marek
3. místo  Cséfalvay Josef 3. místo Koperna Michal

28.6. Nové Hrady
samostatní s pomocí
1. místo  Maršálek Kristián 1. místo Porhansl Milan
2. místo  Matějka Roman 2. místo Jaroš Vojtěch
3. místo  Hobizalová Jana 3. místo Vais Saša
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Závěr školního
roku 2019/2020

I když byl konec letošního školního roku
zvláštní, podařilo se nám dodržet tradici: Na
konci školního roku by měl být výlet a besídka.

Místo výletu jsme šli pěšky ke Kamenné-
mu a Přesličkovému rybníku a udělali si krás-
nou přírodovědnou vycházku (děti, rodiče,
prarodiče a pes).

Děkujeme paní Mgr. Marii Holakovské za
zajímavý výklad k přírodním krásám Novo-
hradska.

Od první třídy jsme také spolupracovali
s paní Květou Jarolímkovou a chodili jsme
tvořit do Koželužny. Naše poslední práce na
téma: VODA, byla tvorba na plátno. Verni-
sáž našich prací byla právě součástí závěreč-
né besídky. Myslíme si, že jsme si ji krásně
užili, a tím se rozloučili s prvním stupněm
naší základní školy.

Také děkujeme paní Květě Jarolímkové za
dobré rady v oblasti výtvarného tvoření.

Žáci V.A (brzo už VI.A)
+ Mgr. Jana Tomášková
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Kabaret, který bavil i mrazil
V červnu jsme měli nachystané divadelní představení pro dospělé, ale to se nezdařilo kvůli

špatné společensko-zdravotní situaci. V polovině července byla už situace příznivější, takže
byla možnost využít nabídku divadla RePublika, které k nám přivezlo kabaretní titul Boss Babiš.
No, co Vám mám psát, zkrátka pokud jdete na kabaret, zejména ten politický, musíte umět být
nad věcí, nesmíte si brát nic osobně, musíte mít smyls i pro ten černý humor a hlavně, nesmíte
být tím, kdo slepě vzhlíží k jakékoli „politické nadbytosti“. Když tedy už jste člověkem „v rozu-
mové pohodě“, teprve pak si můžete politický kabaret opravdu vychutnat. A to dle reakce publi-
ka v hledišti, se téměř všem podařilo. Divadelní dramatizaci knihy českého novináře Jaroslava
Kmenty skvěle převedli do kabaretu a moc dobře „odehráli“ všichni herci a herečky, někteří byli
opravdu přesvědčiví jako „originálové“. No, chvílemi to bylo sice „drsné“, ostatně jako ta naše
politická scén(k)a, a poučné rozhodně také. Třeba to, že béžová s černou ale fakt neladí…

K. Jarolímková

Nového kamaráda a „divadelního maskota“ pro
děti, kterým je sedmdesáticentimetrový kašpárek
Hradiček, vyrobil řezbář Jiří Drhovský. K. J.

V letošním roce bylo na dobrovolném vstupném při promítání vybráno
5.679 Kč. Peníze poputují na Konto Bariéry. Děkuji všem za příspěvek.
K. Jarolímková

Kapela Voxel si svoje novohradské vystoupení užívala společně se skvě-
lým publikem. Příjemná atmosféra byla víc než jen hudební.        K. J.

Desáté Novohradské Hraní na začátku prázdnin 2020
Do loňského roku, tedy do 9. ročníku kul-

turního festiválku Novohradské Hraní, byla
vždy snad jenom jedna zásadní nejistota, kte-
rá by mohla plánovaný program narušit. A to
bylo počasí. Především pro koncert open air
na náměstí a pro letní filmové promítání by to
bylo „fatální“. Vždycky to ale nakonec v mi-
nulosti dopadlo dobře pro pořadatele a hlavně
diváky. Letos poprvé přišla nejistota a obava
úplně jiného rázu, ta „kokovidová“, která by
v době plánování festiválku sotva někoho na-

padla. Přesto i letos, podesáté, jsme mohli za-
čátek prázdnin prožít v kulturním duchu, a do-
konce si myslím, že atmosféra byla o něco
„jiskřivější“, vřelejší a šťastnější než dřív.
Možná proto, že jsme se mohli víc jak po čtvrt
roce zase tak nějak normálně kulturně a mezi-
lidsky potkávat a nechat promlouvat Múzy.
Bez jejich existence bychom totiž byli fakt je-
nom „stroje“ na práci a posluhu. Přeji všem
pěkné pokračování léta ve zdraví a radosti.

K. Jarolímková

Festival Novohradské Hraní bylo finančně podpořeno Jihočeským krajem
v rámci dotačního programu Podpora kultury.
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Ohlédnutí za VODOU
Dva a půl měsíce uteklo jako voda a výstava věnovaná vodě také.

Přes padesát uměleckých předmětů – obrazů, fotografií, plastik, grafik,
dřevomaleb, šperků – přimělo návštěvníky galerie nejenom k výtvarné-
mu zastavení, ale jistě i k zamyšlení nad tím, jakou sílu a význam voda
má, ostatně tak i umění a vnímaví lidé. Dle rozhovorů či zápisů do náv-
štěvní knihy je zřejmé, že výstava nebyla „marná“. Naopak. A navíc,
několik doprovodných programů ještě všechny ty „vodní variace“ roz-
množily. Ať už to byla Vernisáž „vejpůl“, kde se sešlo několik vystavu-
jících umělců, a uskutečnila se komentovaná prohlídka celé výstavy.
Skvěle proběhlo i Malování u vody s výbornými lektory – Petrou Dvo-
řákovou, Zdeňkem Chrtem a Václavem Benediktem – a příjemnými
účastníky kurzů.

Věřím, že každý, kdo se nějakým způsobem s vodní nabídkou pot-
kal, je osvěžený alespoň do podzimních dnů. Děkuji všem, kteří se vod-
ní výstavy „napili“ a věnovali ji patřičnou pozornost.

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

Malování u vody začalo na náměstí u kašny
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Jaké byly Hrady kdysi
Tento článek se bude věnovat dvěma domům, které dříve stály na

severní straně novohradského náměstí a jeden z nich byl kdysi jeho
skutečnou ozdobou.

Dům č. p. 60 byl postaven roku 1613. Majitelé v první třetině 17. sto-
letí byli rolníci, později v domě na prestižní adrese v blízkosti panského
paláce sídlili úředníci panství. Od roku 1820 byla v domě prodejna tabá-
ku a také pivnice, která se původně jmenovala „U zlatého měsíce“, poz-
ději „U bílé růžičky“. Roku 1885 dům koupil řezník Kloyber, který
nechal zřídit lednici a dům modernizoval. Přestavbou bohužel vzal za své
krásný barokní štít. Dřívější podobu domu známe díky Aloisu Gol-
dschwendtovi, hostinskému s výtvarným nadáním, který svými obrázky
zachytil vzhled některých novohradských budov na konci 19. století. Ko-
pie těchto obrázků si můžete prohlédnout v expozici našeho muzea.

Sousední dům č. p. 61 znali pamětníci jako „Zieglerovec“. Jeho star-
ší vzhled zachytil rovněž Alois Goldschwendt. Novohradský archivář a
autor knih o dějinách Nových Hradů a novohradského panství Anton
Teichl se domníval, že dům byl vystavěn na konci 16. století a po něja-
ký čas patřil Petru Vokovi. Jde tu ale nejspíš o záměnu, Petr Vok vlast-
nil jiný dům na severovýchodním rohu náměstí, který je nyní součástí
Rezidence. Důkazem toho je zbytek fresky s námětem rožmberského
jezdce, který byl objeven při rekonstrukci Rezidence. Dům č. p. 61 bý-
val hostincem s názvem „U modrého hroznu“, od roku 1825 tu prý byl
první biliár v Nových Hradech. Kromě hostince byla v části domu zří-

zena obecní věznice, v roce 1876 také v jedné místnosti školní třída.
Soužití tak rozdílných institucí pod jednou střechou je dnes těžko před-
stavitelné. Věznice se roku 1893 přesunula do nově opraveného domu
č. p. 78, na jejím místě po nezbytných úpravách bylo stanoviště četnic-
tva, později finanční stráže. Honosnou podobu dům získal po přestavbě
roku 1888, kterou uskutečnil nový majitel, obchodník Adam Ziegler.
S osudy rodiny Zieglerů nás podrobně seznámil článek Ing. Plcha v le-
tošním únorovém čísle Novohradského Zpravodaje, nebudu se jim tu
tedy věnovat. Později, jak si mnozí místní obyvatelé ještě pamatují, byl
v levé části domu obchod s obuví, vpravo potraviny.

Oba výše zmiňované domy byly na počátku 70. let minulého století
zbořeny a na jejich místě vyrostla nová samoobsluha. Hygienická úroveň
i kultura prodeje je v ní jistě mnohem vyšší než ve starém koloniálu, ale
sotva se najde člověk, který by ji nazval ozdobou našeho náměstí.

Doprovodný obrázek je výřez z pohlednice vydané okolo roku 1910.
Další fotografie si můžete prohlédnout na facebookové stránce Novo-
hradského muzea. Možná že i vy máte doma nějaké staré snímky těchto
nebo i jiných zmizelých staveb z Nových Hradů. Pokud je to tak, prosím
přineste je do muzea a poskytněte je k okopírování. Originály vám zůsta-
nou, ale současně budou kopie uchovány v muzeu pro budoucnost.

J. Šáchová, Novohradské muzeum
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Zveme Vás na
koncert potulných muzikantů

Komunitní centrum, pondělí 10.8. od 19 hodin.
Za sedm šesťáků do klobouku, za kilo tvarohu,

za buchty bez máku.

Jan Řepka
Písně o dvou

kolech
Koncert pro všechny milovníky české písničkářské tradice,

dobré kávy a cyklistiky.

Příběh jízdního kola zachycený
ve více než tuctu písní z celého světa.

Od vynálezu velocipédu k pizza poslíčkům, od sportovního náčiní k mi-
lostné metafoře.

Pražský písničkář Jan Řepka se v Nových Hradech představí vůbec po-
prvé. Za sebou má však tisíce kilometrů v pedálech, stovky koncertů nejen
u nás, ale také ve Švýcarsku, Německu, Polsku a Slovensku, nominaci na al-
bum roku (Anděl 2016) a hlavně přes 300 písní v repertoáru. Ostruhy si vydo-
byl zejména jako překladatel bernského barda Maniho Mattera. Po deset let
ale také vedl pražský hudební cyklus Open Mic, kde naopak sám jako hosti-
tel uvedl více než 500 různých autorů.

Zvláštní kapitolu tvoří jeho cyklotúry, kdy si veškeré vybavení vozí sám na
nákladním kole. Zatím nejdelším koncertním turné byla Česko-slovensko-polská
hudební cyklotúra 2011. Cesta vedla třemi státy, měřila více než 1.900 km
a v jejím průběhu odehrál Jan Řepka 26 koncertů.

SETKÁNÍ S NENÁSILNOU KOMUNIKACÍ
RNDr. Helena Kurzweilová

Workshop 28.–30.8.
(pátek 18-21 hod, sobota 9-17 hod., neděle 9-14 hod.,
Neděle 15-18 hod. možnost individuálních konzultací)

Komunitní centrum Nové Hrady

Stane se vám někdy, že vás dítě nebo druhý člověk zcela vyvede
z rovnováhy tak, že nevíte, jak reagovat?

Upozaďujete někdy sami sebe v zájmu společné pohody?
Zažíváte občas bezmoc či zoufalství ve vztahu a nevíte jak to změnit?
Pokud ano, přijďte si vyzkoušet, že to jde i jinak, že vždy máme

na vybranou.
Moci se svobodně rozhodovat a současně jednat tak, aby nám

mohlo být dobře všem, jsou dva velmi důležité rysy Nenásilné ko-
munikace, kterou tak nazval její autor pan Marshall Rosenberg.

Od toho, jak jsem se naučila v minulém tisíciletí komunikovat já,
se tento koncept liší především v tom, že staví na VĚDOMÍ člověka
o tom, co se v něm děje.

Uvědomujeme si, jak situaci POSUZUJE naše MYSL, která
funguje jako náš hlídač. Zjišťujeme, jak se díky tomu cítíme a jaké
důležité informace nám naše POCITY přinášejí O STAVU našich
UNIVERZÁLNÍCH LIDSKÝCH POTŘEB. Tohle je pohled z jed-
né strany. Aby nám bylo dobře všem, potřebujeme si uvědomit i to,
jak situaci asi prožívá ten druhý a o co důležitého jde jemu. Pak jsme
připraveni hledat společné řešení ve stylu VÝHRA-VÝHRA.

Zvu vás na PROŽITKOVÝ a INTERAKTIVNÍ workshop, v němž
budeme společně objevovat sami sebe a to, jak komunikovat jinak,
aby nás podobné otázky už netrápily.

To hlavní, co si můžete odnést:
− Propojení těla a mysli
− Úlevu od sebekritiky
− Vědomé zacházení s emocemi a potřebami
− Porozumění sobě i druhým v emocionální rovině
− Vyjádřit jasně svá přání bez kritiky
− Možnost být respektujícím a respektovaným rodičem, partne-

rem, či kolegou
− Jednoduché nástroje, které vrací život do komunikace i vztahů

PRO KOHO JE SETKÁNÍ VHODNÉ?
Setkání může být velmi přínosné pro všechny, kteří se dostávají do
kontaktu s dětmi.
− Pro rodiče i prarodiče
− Pro učitele a vychovatele
− Pro všechny, kteří chtějí posílit svou vlastní sebeúctu
− Pro všechny, kteří se touží s kýmkoliv dorozumět bez nátlaku

JAK VYPADÁ WORKSHOP?
Workshop je prožitkový a interaktivní, což znamená, že teorie

zabírá minimum času a je ilustrována mými osobními příklady a
prožitky.

Pracujeme v bezpečí malé skupiny lidí.
Těžiště setkání spočívá v praktické aplikaci a provádění cvičení

zaměřených na prohloubení sebeuvědomění a na utváření nových
schopností. Účastníci pracují zpravidla s vlastními životními situace-
mi. Není to nezbytně nutné, ale tento přístup se jeví jako nejúčinnější.

Důležitou součástí procesu je i sdílení prožitků a zkušeností s ce-
lou skupinou, které jednak napomáhá prohloubení prožitku a uvědo-
mění, a jednak je inspirací pro druhé.

Během všech aktivit si společně uvědomujeme principy nenásilí,
na nichž stojí komunikace, která pomáhá utvářet zdravé a vyrovna-
né vztahy a smysluplně spolupracovat. www.kurzweilova.cz

Přihlášení bude nutné předem, cenu za kurz necháme na vašem
vlastním uvážení.
Informace a přihlášení:
Lucie Sovová, kcnovehrady@gmail.cz, tel.: 774 766 676

Komunitní centrum

Benefiční koncert pro Nazaret
V úterý 30.6.2020 proběhl ve stodole v Podzámčí v Borovanech

Benefiční koncert pro Nazaret. S podtitulem „I my potřebujeme po Co-
vidu malý restart…“. Smyslem bylo alespoň trochu zmírnit dopady
epidemie Covid 19, díky které byl Nazaret z nařízení vlády přes 2 mě-
síce uzavřen. Zastavila se téměř veškerá výroba a dodnes nám velmi
chybí trhy, na kterých prodáváme většinu svých výrobků. Na koncertě
vystoupili hudebníci z Borovan a Ledenic (H. Špuláková a ZUŠ,
F. Lejsek, Trio ridente) a na závěr skupina Nezmaři. Všichni z nich vy-
stoupili nezištně bez nároku na honorář i přesto, že pro ně samé zname-
nal Coronavirus ztrátu příjmů.

Velmi děkujeme:
− účinkujícím, jež za svou hudbu nic nechtěli
− dobrovolníkům, kteří čepovali pivo, prodávali vstupenky

a asistovali klientům
− Pekařskému spolku, který od rána pekl v peci Růženka své úžasné

buchty a housky, aby je následně mohl prodat a výtěžek nám darovat
− zaměstnancům Nazaretu, kteří se angažovali
− A také děkujeme Vám, kdo jste přišli a zaplatili vstupenku,

koupili si hrnek či housku nebo přispěli do kasičky.

Díky Vám všem je výtěžek ze včerejšího benefičního pocovidové-
ho koncertu pro Nazaret celkem 48.337 Kč + příspěvky v kasičkách
veřejné sbírky (ty můžeme spočítat až po rozpečetění).

Z toho bylo:
Vstupné 22.640 Kč (270 platících návštěvníků)
Pekařský spolek 9.000 Kč
Tržba v obchůdku 13.000 Kč
Pivo+limo 3.697 Kč

Ještě jednou díky – s Vámi to jde lépe!
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Nabídka městského rezervačního systému CBsystem
Přehled divadelních představení, koncertů a pořadů, které se konají
v nejbližší době a na které je možné si zakoupit vstupenky v KIC Nové
Hrady – přízemí radnice:

Divadelní představení pro děti:
¡ 1. 8. – Bruncvík aneb Jak lev do znaku přišel – Zámek Ohrada
¡ 4., 12., 18. 8. – Bruncvík aneb Jak lev do znaku přišel

– Radnice Č. Budějovice
¡ 6. 8. – Jak uhlíř skoumal svěrák aneb televize Věž uvádí – Státní hrad

Nové Hrady
¡ 7. – 9. 8. – Bruncvík aneb Jak lev do znaku přišel – Plenér JD: Zámek Blatná
¡ 13. 8. – Větrná pohádka – Státní hrad Nové Hrady
¡ 14. 8. – O pejskovi a kočičce – Městský park Bosonoha, ČB
¡ 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:
¡ 4. – 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
¡ 8. a 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:
¡ 1. 8. – Wohryzek Band – Veselí n. Luž.
¡ 3. 8. – Nezmaři – radniční nádvoří, ČB
¡ 5. 8. – Nezmaři na lodi – Lipno n. Vlt.
¡ 6. 8. – Rande-vous s Radkou Fišarovou – Borovany
¡ 6. 8. – Večerní pohádková Zoo – Hluboká n. Vlt.
¡ 7. 8. – Dasha a kapela Martina Kumžáka – AJG, Hluboká n. Vlt.
¡ 8. 8. – Zrní – Veselí n. Luž.
¡ 11. 8. – Strašidelné pověsti města Č. Budějovice – Hardtmuthova vila, ČB
¡ 10. – 15. 8. – Múzy na vodě z vodní hladiny – Sokolský ostrov, ČB
¡ 13. 8. – Pangea The Beatles Revival – Borovany
¡ 15. 8. – Krausberry – Veselí n. Vlt.
¡ 19. 8. – Jaroslav Tůma a Josef Somr – Borovany
¡ 21. – 25. 8. – J. Svěcený a hosté – Nové Hrady
¡ 22. 8. – Ivo Jahelka – Hluboká n. Vlt.
¡ 22. 8. – November2nd – Veselí n. Luž.
¡ 29. 8. – Folková dálava – Albrechtice n. Vlt.
¡ 29. 8. – Pokáč – Veselí n. Luž.
¡ 4. 9. – Zdeněk Troška – Hluboká n. Vlt.
¡ 10. 9. – Ondřej Havelka a Melody Makers – DK Metropol, ČB
¡ 17. 9. – Petr Hapka a jeho potměšilí hosté – DK Metropol, ČB
¡ 19. 9. – Jiří Korn a 4TET – Hluboká n. Vlt.
¡ 1. 10. – Bratři Ebenové – DK Metropol, ČB
¡ 13. 10. – Kamil Střihavka &The Leaders! – DK Metropol, ČB
¡ 21. 10. – Olympic 2020 – DK Metropol, ČB

Bližší informace k výše uvedeným představením najdete na
www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady.

Okénko do knihovny
Plachetnice na vinětách / Jiří Hájíček
Marie, rozvedená sedmačtyřicetiletá docentka literatury, se přes léto ocitá v poloprázdném
bytě své sestry v Českém Krumlově. Dojíždí odtud na venkov za těžce nemocnými rodiči a
ve volných chvílích brouzdá mezi davy turistů krumlovskými uličkami. Seznámí se přitom
s mladičkým knihkupcem Filipem…

Rekonstrukce / Viktorie Hanišová
Přežít ještě neznamená žít. “Narodila jsem se, když mi bylo devět let, deset měsíců a sedm
dní,” začíná své vyprávění Eliška, hrdinka románu Rekonstrukce. Eliška nyní přebývá v ti-
chém domě své zapšklé tety a její život nikoho nezajímá. Nebo to tak alespoň vypadá, soudě
podle opatrných reakcí všech okolo. Eliška se zrodila z vraždy…

Černá vdova / Markéta Harasimová
Módní návrhářka Edita žije od smrti prvního manžela jen se svým psem a postupně začíná
vnímat zrychlené tikání biologických hodin. Její osud od základu změní setkání s charisma-
tickým Ondřejem, do kterého se bezhlavě zamiluje. Mladá žena přijímá nabídku k sňatku a
věří, že konečně přijde i vysněné dítě. Čeká ji však tvrdé prozření. Z partnera se krátce po
svatbě vyklube agresivní násilník, který se neštítí žádné krutosti.

Slib / Táňa Keleová-Vasilková
Dvě kamarádky, dva rozdílné osudy. Alice, veterinářka, je šťastně vdaná, má dvě děti, fenku
Doru, práci, která ji baví, a spoustu snů. Ten největší je cestovat a poznávat jiné země, a právě
proto plánují s manželem cestu po Evropě. Iveta, novinářka, je svobodná a bezdětná…

Čmelák: láskyplné povídky / Halina Pawlowská
Krém tě vrásek nezbaví, když tě láska nebaví! Nejlepší optimistické povídky o lásce od Hali-
ny Pawlowské - o tom, jak ženy milují muže, muži ženy, jak milujeme děti, jak se nesnášíme
a jak nám nezbývá než se všemu zasmát, protože nic jiného nám stejně nepomůže!

Jako když foukneš do pěny / Radka Třeštíková
Sbalte si do tašky všechna svoje trápení, úzkosti, zmatek, křivdy, nevyřčená slova a nevyře-
šené záležitosti a vydejte se spolu s hlavní hrdinkou na svoji vlastní cestu. Kniha nejprodáva-
nější české autorky současnosti vás ve svému příběhu vezme až na konec světa.

Kronika zániku Evropy: 1984-2054 / Vlastimil Vondruška
Jak to celé začalo a jak by to mohlo skončit. Román vypráví o osudech rodiny Wagnerů,

která prožívá postupný úpadek evropské civilizace. Kniha je rozdělena na dvě části. První díl
nazvaný „Jak to celé začalo“ popisuje léta 1984–2019 a vychází z reálného vývoje Čech a
Evropy. Druhý díl „Jak by to celé mohlo skončit“ modeluje formou utopie jeden z možných
vývojů společnosti po roce 2020, který by mohl vést až k zániku evropské civilizace.

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

DĚTI I DOSPĚLÍ
MOHOU VYUŽÍVAT

KLUB ČTENÁŘŮ
KAŽDÝ PRACOVNÍ DEN

STEJNĚ JAKO V ČERVENCI

ZAVŘENO BUDE

27. ČERVENCE – 7. SRPNA 2020
17. SRPNA – 21. SRPNA 2020

Informace z knihovny

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 vylosovaných čtenářů získá poukázku
na knihu od knihkupectví Kosmas v hodnotě
200 Kč. D. C.
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Krajský přeborník v rapid šachu 2020
Po delší době se konal na konci června významný šachový turnaj pro mládež – krajský přebor

mládeže v rapid šachu 2020.
Náš mladý šachista Matyáš Hokr potvrdil roli favorita a v kategorii hoši do osmi let věku vy-

bojoval první místo a získal titul – přeborník JčK v rapid šachu 2020. První místo doslova vybo-
joval, protože se v uvedené kategorii, kde hrálo devět chlapců, objevil velmi silný Matyášův
soupeř Pavel Břešťák z QCC České Budějovice. Matyáš a Pavel spolu sehráli remízu a uhráli
v turnaji stejný počet bodů. Takže o konečném pořadí rozhodlo pomocné kritérium. Matyáš hrál
víc partií s černými figurami než Pavel, což je v šachu jistá nevýhoda, a proto Matyáš obsadil ko-
nečné první místo. Podrobnější informace o Matyášově výkonu můžete najít na webových strán-
kách http://chess-results.com/tnr529469.aspx?lan=5&art=4&fed=CZE.

Přiznám se, že úspěch Matyáše jsem očekával. Matyáš je talentovaný (nejen šachista), pocti-
vě trénuje a šachy ho baví. Předpokládal jsem ale, že na uvedeném turnaji bude hrát více našich
reprezentantů. Šachový tréninkový rok 2019/2020 začal totiž velice dobře.

Po provedeném náboru na začátku září 2019 měl náš šachový oddíl 5 dospělých členů a
12 dětí. V kroužku v Horní Stropnici bylo 6 dětí a totéž na Nových Hradech. Dvouhodinový tré-
nink probíhal v pondělí na Nových Hradech a v pátek v Horní Stropnici. Ve čtvrtek večer pan Jan
Flieger zajišťoval šachový trénink na Nových Hradech.

Díky značné podpoře OÚ Horní Stropnice, MěstÚ Nové Hrady, ZŠ a MŠ Horní Stropnice,
ZŠ Nové Hrady, vlastním projektům i projektům TJ Hraničář Horní Stropnice jsme měli vytvo-
řené skvělé materiální podmínky – místnosti a vybavení ICT na základních školách, notebook a
2 tablety určené pouze pro šachovou výuku, vybavení šachovým materiálem a deskovými hrami
(šachové soupravy včetně šachových hodin, dáma, mlýn, ovčín) a dostatek finančních prostřed-
ků na zajištění hromadné dopravy mladých šachistů na jednotlivé turnaje. Všem jmenovaným
děkuji za významnou pomoc.

Šachisté velmi poctivě navštěvovali tréninky. Není divu, že se dostavily i úspěchy našich hrá-
čů. Nejúspěšnějším našim hráčem je Matyáš Hokr, který na Mistrovství Čech 2019 v listopadu
2019 v kategorii hráčů do 8 let vybojoval vynikající páté místo. Na krajských šachových turna-
jích se dařilo kromě Matyáše i dalším – Jan Kazda, Jan Pávek, Anna Pávková, Jan Sochor.

Přišla však nečekaná opatření. Po dobu, kdy byl v ČR vyhlášen nouzový stav kvůli problé-
mům s koronavirem, jsme zastavili veškeré aktivity, které vyžadovaly osobní kontakt členů.

K 1. červnu 2020 jsem ukončil dosavadní způsob činnosti šachového kroužku (trénink ve
školách). Rovněž jsem oznámil, že již nebudu zajišťovat dozor nad šachisty na jednotlivých ša-
chových turnajích. Důvodem uvedených rozhodnutí jsou nově vzniklé požadavky na zajištění
bezpečnosti všech účastníků šachových aktivit.

Mladým zájemcům nabízím distanční trénink logických her se zaměřením na šachy (trénink
probíhá pomocí počítače). V případě zájmu o závodní šachy si rodiče musí zajistit vlastní dopra-
vu na šachové turnaje a dozor nad svým dítětem. Další podrobnosti jsou uvedeny na našich we-
bových stránkách - http://sohranicar.cz/.

Stalo se také, že se mi s některými zájemci nepodařilo proniknout do tajů šachové hry. Radost
ale mám, že několik desítek mladých zájemců o šachovou hru, s kterými jsem se setkal u šachov-
nice, zažívalo radost ze hry a že šachové tréninky a turnaje přispěly k rozvoji jejich tvůrčí mysli.

Rád ještě upozorňuji na velký šachový turnaj OPEN Nové Hrady, který proběhne
17. až 22. 8. 2020 v hotelu Máj. Propozice turnaje najdete na webových stránkách JčŠS -
http://www.jcsach.cz/images/soubory/turnaje/OpenKP-Nove-Hrady-2020.pdf. Přijďte si zahrát,
protože OPEN znamená, že šachového turnaje se mohou zúčastnit šachisté bez omezení věku a
výkonnosti. Mgr. Vilibald Rolínek, šachový trenér

7 favoritů hokeje
a co fotbal?

Sleduji hokej 50 let a medaile vyhrávají
stále tyto celky: Kanada, USA, Rusko, Švéd-
sko, Finsko, Česko a Slovensko. Myslíte,
že tyto státy hrají dobře jen hokej? Oni
mají také historii a současnost fotbalu.

Kanada. Ač se to moc nezdá, tak např.
ona má stejně žáků do 14 let jak fotbalových
tak hokejových. A další „věc“. V roce 2026
by měla Kanada spolu pořádat s USA a Me-
xikem MS ve fotbale. Tak určitě má dobrý
vztah i k fotbalu, jinak by ho nepořádala.

USA. Má především výborné ženy. Také
na ně přišlo 80 000 fanoušků. V minulém
roce vyhrály ženy USA ve Francii MS! Na
muže v roce 1994 přišel rekordní počet fa-
noušků. Před i potom nepřišlo tolik lidí. No
a také USA budou pořádat s Kanadou a
Mexikem MS mužů.

Rusko. V roce 1988 získalo Rusko 2. mís-
to na ME v Německu. Ve finále prohrálo 0:2
s Nizozemskem. Mělo v historii ještě i jiné
úspěchy. Největší úspěch všech bylo pořá-
dání MS. Hrálo se na jedenácti krásných
stadionech, krásná atmosféra, krásné výko-
ny fotbalistů. Předseda FIFA G. Infantino
označil šampionát za nejkrásnější v historii.

Švédsko. To co se nepovedlo „nám“,
dostat se na MS v Rusku, tedy mezi 32 cel-
ků, to se povedlo Švédům. A nejen to, Švé-
di se dostali mezi 8 celků na MS! Nebyla to
náhoda. Několik let před tím na ME do
21 let získali Švédi 1. místo v „Česku“ ve
finále proti Portugalsku.

Finsko. Ukázalo se, že Finsku není fot-
bal lhostejný… Poslední kvalifikační zápas
vyhráli 3:0 a diváci po osmdesáti letech za-
plnili fotbalovou plochu. A nejen tu. Další
lidé vyšli do ulic a slavilo se až do rána!

Česko a Slovensko. Tady to průměrný
fanoušek fotbalu zná. V Itálii v r. 1934 –
2. místo na MS, v Chile v r. 1961 – 2. místo
na MS, V Jugoslávii v r. 1976 – 1. místo na
ME, v Itálii v r. 1980 – 3. místo na ME,
v Anglii v roce 1996 – 2. místo na ME,
v Portugalsku v r. 2004 – 3. místo na ME.

Na to, že jsme malé národy, můžu říct
klidně, že jsme excelovali. Ve sportu, který
znají fanoušci celého světa. A chtějí se ne-
ustále porovnávat, kdo je lepší fotbalista a
fotbalové mužstvo.

Miroslav Hruška
„Proč milujeme fotbal?… Protože tam na
hřišti jsme všichni stejní.“
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Po úspěšném nultém ročníku si Vás dovolujeme pozvat na

1. ročník mezinárodního
šachového festivalu

OPEN
NOVÉ HRADY

2020
17.–22.8.2020, Nové Hrady

Turnaj se koná pod záštitou
starosty Nových Hradů Mgr. Vladimíra Hokra

a rektora VŠTE Prof. Ing. Marka Vochozky, MBA, Ph.D.

Místo konání: Hotel Máj, Nové Hrady
Pořadatel: ŠA VŠTE České Budějovice, Sokol Tábor,

ŠK Hraničář H. Stropnice a Město Nové Hrady

A) 17. – 22. 8. 2020
Open Nové Hrady
a Krajský přebor mužů, žen, D 18, HD 20
− otevřený turnaj se zápočtem na ELO FIDE a LOK ČR
− účast hráči bez omezení věku a výkonosti
− švýcarský systém na 7 kol, 2x 90 min + 30 s/tah
− samostatné vyhodnocení Přeboru Jč. Kraje mužů, žen,

HD 20, D 18
Přihlášky:  do 15.8.2020 22:00 hodin

B) 20. 8. 2020
28. ročník Memoriálu Františka Černíka
v bleskovém šachu
a Přebor Jč. kraje 2020
− otevřený turnaj se zápočtem na blesk ELO FIDE
− účast hráči bez omezení věku a výkonosti
− švýcarský systém, počet kol dle počtu hráčů,

2 x 3 min + 2 s/tah
− samostatné vyhodnocení Přeboru Jč. Kraje  mládeže

Přihlášky: do 19.8.2020 22,00 e-m, po termínu (na místě) + 50 Kč

Časový rozpis:
Pondělí 17.8. 13:00 - 16:00 Prezence v Hotelu Máj

16:30 1. kolo A
Úterý 18.8 10:30 2. kolo A

16:30 3. kolo A
Středa 19.8. 16:30 4. kolo A
Čtvrtek 20.8. 10:30 5. kolo A

16:30 Blesk
Pátek 21.8. 16:30 6. kolo A
Sobota 22.8. 10:30 7. kolo A

slavnostní zakončení
(30 min po skončení poslední partie)

Aktuální info a přihlášky do turnajů:
František Rolinek, tel. 608 999 140,
email: frantisek.rolinek@seznam.cz
Rudolf Černík, 604 104 593, email: cernikr@volny.cz

Turnaj se koná za finanční podpory:
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