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Po rušném létě
Přestože se to s ohledem na koronavirovou krizi zdálo ještě na začátku června téměř nereálné,

proběhlo léto a zejména turistická sezóna a některé kulturní akce až nečekaně dobře. Velká část
obyvatel ČR se rozhodla necestovat do zahraničí a využila v mnohých oblastech i pobídky kraj-
ských a městských samospráv na slevy pobytů či vstupů do turistických objektů. I v našem městě
a nejbližším okolí tak bylo v průběhu prázdnin velmi rušno a třeba cesta k vodopádu v některých
dnech připomínala zaplněný Václavák.

Jsem rád, že nejen návštěvníci města, ale především místní občané hojně navštěvovali různé
kulturní akce a zavítali i do památek či expozic – od koncertu na začátku léta na náměstí, přes ki-
nematograf bratří Čadíků, výstavy v Koželužně, muzejní expozice, koncerty na Zevlově mlýně
až po srpnová divadelní představení pro děti a další. A to v době, kdy píši tento článek, máme ješ-
tě před sebou údolské slavnosti, závěr festivalu Jihočeské Nové Hrady s J. Svěceným, posvícení
v Nakolicích či Hradozámeckou noc… Zkrátka bylo z čeho vybírat a je dobře, že přes neustálou
koronavirovou mediální masáž lidé ukázali chuť a hlad po těchto akcích. Velké poděkování pro-
to patří všem organizátorům za odvahu pustit se do podobných akcí a zároveň i posluchačům,
návštěvníkům a divákům, že se na akcích chovali ohleduplně a nezvyšovali riziko šíření nemoci.

(pokračování na str. 7)
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Pátý ročník Hudebního festivalu Jihočeské Nové
Hrady měl poprvé úvodní i závěrečný koncert
v Hotelu Máj.               Více uvnitř čísla. K. J.

Malířka Markéta Mazancová ukázala v Ko-
želužně trochu svého umění pro zájemce
z řad neprofesionálních malířů. Byl to skvě-
lý „mazec“. K. J.

Divadelní čtvrtky pro děti byly letos opět na
hradním nádvoří a návštěvnicky byly oproti
loňskému roku komornější.                      K. J.

Snad alespoň na rybách bylo letos v létě tro-
chu klidněji. I když při soutěži je to zase jiná

„chytačka“. Více o závodech na Bažantníku
uvnitř čísla.                                              K. J.

Jihočeské divadlo vyměnilo „otáčko“ za něko-
lik jihočeských atraktivních míst. Jedním z nich
byly i Nové Hrady a zámek s parkem. Předsta-
vení činohry i opery měly fajnovou letní atmo-
sféru.                                                        K. J.
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Strašidlácká stezka aneb Kdo se chtěl bát, musel do zámeckého parku

Novohradská a hlavně vodní strašidla zdraví všechny děti a přejí jim, aby jim ulovená kapka živé
vody pomohla v novém školním roce překonat všechna „bání“ a aby jim statečnost nikdy neupla-
vala. A za rok se zase uvidíme… BU BU BU
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Zápis z 57. schůze městské rady
ze dne 15.07.2020

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 56. jednání rady

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

� 2. Vyrozumění o doporučení projektu
k podpoře – Komunitní centrum Nové
Hrady II
Rada města bere na vědomí maximální výši
celkových způsobilých výdajů a pověřuje
místostarostu Mgr. M. Jarolímka a paní L.
Sovovou dalšími úpravami rozpočtu projektu
"Vyrozumění o doporučení projektu k podpo-
ře – Komunitní centrum Nové Hrady II".
(Rada obdržela Vyrozumění o doporučení
projektu k podpoře – Komunitní centrum
Nové Hrady II v rámci operačního prog-
ramu Zaměstnanost. Maximální celkové
způsobilé výdaje projektu po krácení:
1.771.737,50 Kč.)

� 3. Projekt Pořízení vybavení do ZŠ
Nové Hrady včetně zajištění
bezbariérovosti
Rada města souhlasí s podáním projektové
žádosti k projektu "Pořízení vybavení do
ZŠ Nové Hrady včetně zajištění bezbariéro-
vosti" v rámci 15. výzvy MAS – "MAS
Sdružení Růže - IROP - Podpora infrastruk-
tury pro základní vzdělávání II."
(Rada města projednala návrh projektové
žádosti "Pořízení vybavení do ZŠ Nové
Hrady včetně zajištění bezbariérovosti",
která je připravena k podání v rámci 15. vý-
zvy MAS: "MAS Sdružení Růže - IROP -
Podpora infrastruktury pro základní vzdělá-
vání II." Projekt vychází z dlouhodobých
potřeb školy a řeší modernizaci učebny vý-
početní techniky na 2. stupni, zřízení odbor-
né učebny výpočetní techniky a přírodních
věd pro 1. stupeň, vybavení učebny fyziky
moderními výukovými pomůckami pro pří-
rodovědné předměty, vybavení dílny poly-
technické výchovy a zřízení bezbariérových
WC na 1. a 2. stupni základní školy. Celko-
vý rozpočet projektu je 2 344 445,20 Kč,
plánovaná výše dotace je 2 101 271,94 Kč
(95% způsobilých výdajů projektu), vlastní
podíl žadatele je ve výši 5% (110 593,26 Kč)
a žadatel též musí hradit nezpůsobilé výdaje
projektu ve výši 132 580 Kč.)

� 4. Projekt Rozvoj zájmového,
neformálního a celoživotního vzdělávání
v Nových Hradech
Rada města souhlasí s podáním projektové
žádosti k projektu "Rozvoj zájmového, ne-

formálního a celoživotního vzdělávání v No-
vých Hradech" v rámci 16. výzvy MAS -
"MAS Sdružení Růže - IROP - Podpora
infrastruktury pro zájmové a neformální
vzdělávání  a celoživotní vzdělávání II."
(Rada města projednala návrh projektové
žádosti "Rozvoj zájmového, neformálního a
celoživotního vzdělávání v Nových Hra-
dech", která je připravena k podání v rámci
16. výzvy MAS: "MAS Sdružení Růže -
IROP - Podpora infrastruktury pro zájmové
a neformální vzdělávání a celoživotní vzdě-
lávání II." Předmětem projektu jsou staveb-
ní práce za účelem rozšíření keramické
dílny o glazovnu, úpravy samotné kera-
mické dílny + úprava jedné nevyužívané
místností a její přeměna na šatnu a sklad
pro ukládání materiálu a hotových výrob-
ků. Součástí projektu je též nákup vybave-
ní pro realizaci kroužku fotografování a
videotvorby a úprava části zahrady na mís-
to pro pěstování rostlin za účelem kroužku
ekovýchovy. Celkový rozpočet projektu je
1 453 046,41Kč, plánovaná výše dotace je
1 380 394,08 Kč (95% způsobilých výdajů
projektu), vlastní podíl žadatele je ve výši
5% (72 652,33Kč).)

Zápis z 58. schůze městské rady
ze dne 27.07.2020

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 57. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 57. jednání rady města.

� 2. Prodej pozemku – manželé Klimešovi
Rada města bere na vědomí žádost o odpro-
dej parc.č. KN 2326 o výměře 230 m2 (za-
hrada) a parc.č. KN 2325 o výměře 584 m2

(trvalý travní porost) vše k.ú. Vyšné a pově-
řuje Osadní výbor Nakolice - Vyšné - Obora
dalším projednáním.
(Rada obdržela žádost od manželů Klime-
šových, Č. Budějovice o odkoupení poze-
mků parc.č. KN 2326 o výměře 230 m2

(zahrada) a parc.č. KN 2325 o výměře 584 m2

(trvalý travní porost) vše k.ú. Vyšné za úče-
lem spojení s pozemky, které již v okolí
vlastní.)

� 3. Prodej pozemků – Veličkov
Rada města bere na vědomí žádost o prodej
části pozemku parc.č. KN 1188/14 v k.ú.
Vyšné a pověřuje Osadní výbor Nakolice -
Vyšné - Obora dalším projednáním.
(Rada obdržela žádost od pana S. Veličko-
va, Č. Budějovice o prodej části pozemku
p.č. 1188/14 v k.ú. Vyšné dle přiloženého
nákresu. Pozemek parc.č. 1188/14, k.ú. Vy-
šné bezprostředně sousedí s pozemky, které
jsou vedeny ve vlastnictví p. Veličkova.)

� 4. Nabídka na odkup domu – Hlaváč
Rada města bere na vědomí žádost o od-
prodej pozemku p.č. st. 127 (včetně stavby
pro bydlení č.p. 98) a p.č. 747/2 v k.ú. Údo-
lí u Nových Hradů. Rada pověřuje Osad-
ní výbor Údolí u Nových Hradů dalším
projednáním. Rada pověřuje starostu měs-
ta zajištěním odborného znaleckého posud-
ku ke stanovení případné prodejní ceny.
(Rada obdržela žádost a nabídku od pana L.
Hlaváče o odkoupení pozemku p.č. st. 127 a
p.č. 747/2 v k.ú. Údolí u Nových Hradů.
Součástí pozemku parc.č. st. 127 je stavba
pro bydlení č.p. 98. Za výše jmenované ne-
movitosti nabízí p. Hlaváč jednorázovou
částku 100.000 Kč.)

� 5. Pronájem pozemků – Janoušek
Rada města schvaluje záměr pronajmout
část pozemku parc. č. 326/4, 326/6, 329/3
a 329/4 v k.ú. Nové Hrady o výměře cca
790 m2, na dobu určitou pěti let, za částku
2Kč/m2/rok a pověřuje tajemníka MěÚ zve-
řejněním záměru na úřední desce města.
(Rada obdržela od V. Janouška a V. Janouš-
ka ml., Nové Hrady žádost o pronájem části
obecních pozemků parc. č. 326/4, 326/6,
329/3 a 329/4 v k.ú. Nové Hrady o výměře
cca 790 m2 za účelem podnikatelských akti-
vit pro skladování dřeva a jeho následné
zpracovávání na palivové dříví.)

� 6. Smlouva o smlouvě budoucí –
"Hlinov, K 1200/1- kabel NN"
Rada města bere na vědomí smlouvou č.:
1030060891/002 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s. České Budějovice na akci:
Hlinov, K 1200/1 - kabel NN a pověřuje sta-
rostu svoláním místního šetření.
(Rada obdržela od společnosti EI-Projekt
s.r.o. České Budějovice návrh smlouvy
č.: 1030060891/002 o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene na stavbu pod
názvem "Hlinov, K 1200/1 - kabel NN".
Stavbou bude zatížen pozemek parc. č.
1180/2 v k.ú. Údolí u Nových Hradů.)

� 7. Nabídka kupní ceny Rota – Úřad pro
zastupování státu
Rada města bere na vědomí nabídku Nabíd-
kové kupní ceny za nemovité věci v areálu
bývalé roty PS Nové Hrady od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
a zasílá Finančnímu výboru Zastupitelstva
města Nové Hrady k projednání a dále po-
stupuje nabídku k projednání zastupitelstvu
města.
(Rada obdržela nabídku od Úřadu pro za-
stupování státu ve věcech majetkových,
územní pracoviště České Budějovice s ná-
vrhem kupní ceny za nemovité věci v areálu
bývalé roty PS Nové Hrady. Stanovený ná-
vrh kupní ceny činí 10.300.000 Kč.)

� 8. Neinvestiční dotace JČK – "Pořízení
hlásiče - detektoru plynů pro SDH N.H."
Rada města bere na vědomí přidělení dotace
neinvestičního charakteru k zajištění pro-
jektu Pořízení hlásiče - detektoru plynů pro

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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SDH Nové Hrady a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje - Kraj-
ského úřadu oznámení a návrh Smlouvy o
poskytnutí dotace neinvestičního charakte-
ru v rámci Dotačního programu Jihočeské-
ho kraje Neinvestiční dotace pro jednotky
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeské-
ho kraje za účelem realizace projektu s ná-
zvem: Pořízení hlásiče - detektoru plynů pro
SDH Nové Hrady. Výše neinvestiční dotace
činí 12.000 Kč.)

� 9. Neinvestiční dotace JČK –
"Informované a viditelné Nové Hrady"
Rada města bere na vědomí přidělení dotace
neinvestičního charakteru k zajištění pro-
jektu Informované a viditelné Nové Hrady a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje - Kraj-
ského úřadu oznámení a návrh Smlouvy
o poskytnutí dotace neinvestičního charak-
teru v rámci Dotačního programu Jihoče-
ského kraje Podpora cestovního ruchu,
1. výzva pro rok 2020 za účelem zajištění
projektu s názvem: Informované a viditelné
Nové Hrady. Výše neinvestiční dotace činí
80.000 Kč.)

� 10. OZV č. 1/2020 posouzení –
Ministerstvo vnitra ČR
Rada města bere na vědomí Sdělení Minis-
terstva vnitra ČR odbor veřejné správy, do-
zoru a kontroly o Posouzení zákonnosti
obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 města
Nové Hrady.
(Rada obdržela Sdělení Ministerstva vnitra
ČR odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
o Posouzení zákonnosti obecně závazné vy-
hlášky č. 1/2020 města Nové Hrady. OZV č.
1/2020 nebyla shledána v rozporu se záko-
nem.)

� 11. Plán investic 2021 – ČEVAK a.s.
Rada města bere na vědomí Plán investic
pro rok 2021 vodohospodářského majetku.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.,
České Budějovice Plán investic pro rok
2021.)

� 12. Vrácení dotačních prostředků –
Základní kynologická organizace
a ZO ČSOP Nové Hrady, p.s.
Rada města bere na vědomí sdělení o vráce-
ní poskytnutých dotací od Základní kynolo-
gické organizace, Nové Hrady a ZO ČSOP
Nové Hrady, p.s.
(Rada obdržela sdělení o vrácení poskytnu-
té dotace ve výši 6.300 Kč od Základní ky-
nologické organizace, Nové Hrady na akci
mimořádného významu – Obranářský zá-
vod "O pohár města Nové Hrady". Rada
dále obdržela sdělení o vrácení poskytnu-
tých dotací od ZO ČSOP Nové Hrady, p.s.
ve výši 3.500 Kč na akci "Vítání jara" a
13.400 Kč na akci "Memoriál RNDr. S. Ku-
čery". Všechny výše jmenované akce se ne-
mohly uskutečnit z důvodu mimořádných
opatření COVID-19.)

� 13. Zápis – Komise pro kulturu,
cestovní ruch a podnikání
Rada města bere na vědomí Zápis ze 6. schů-
ze Komise pro kulturu, cestovní ruch a pod-
nikání.
(Rada obdržela Zápis ze 6. schůze Komise
pro kulturu, cestovní ruch a podnikání.)

� 14. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo –
"Modernizace odstavné plochy, k.ú.
Byňov"
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlou-
vě o dílo na akci Modernizace odstavné plo-
chy, k.ú. Byňov a pověřuje starostu jeho
podpisem.
(Rada obdržela návrh Dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo na akci Modernizace odstav-
né plochy, k.ú. Byňov uzavřené mezi objed-
natelem: Město Nové Hrady a zhotovitelem:
ERTL Milan s.r.o. Dodatek mění po započ-
tení dodatečných stavebních prací cenu díla,
kdy dochází k celkovému navýšení díla
o 87.834,73 Kč bez DPH.)

� 15. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo –
"Modernizace odstavné plochy, k.ú.
Byňov"
Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke smlou-
vě o dílo na akci Modernizace odstavné plo-
chy, k.ú. Byňov a pověřuje starostu jeho
podpisem.
(Rada obdržela návrh Dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo na akci Modernizace odstav-
né plochy, k.ú. Byňov uzavřené mezi objed-
natelem: Město Nové Hrady a zhotovitelem:
ERTL Milan s.r.o. Dodatek mění po započ-
tení dodatečných stavebních prací cenu díla,
kdy dochází k celkovému navýšení díla
o 10.235 Kč bez DPH.)

� 16. Nabídka konvektomatu pro MŠ –
Gastrojet s.r.o.
Rada města bere na vědomí nabídku spo-
lečnosti Gastrojet s.r.o., České Budějovice
k zakoupení konvektomatu pro MŠ Nové
Hrady. Rada pověřuje ředitelku MŠ Nové
Hrady zajištěním dalších nabídek k pořízení
konvektomatu a starostu města prověřením
možnosti dotačního financování vybavení
kuchyně pro MŠ Nové Hrady.
(Rada obdržela nabídku společnosti Gas-
trojet s.r.o., České Budějovice k zakoupe-
ní konvektomatu pro MŠ Nové Hrady.
Konvektomat by zlepšil kvalitu a teplotu
podávaných pokrmů. Cena nabízeného
konvektomatu činí 186.000 bez DPH. Rada
souhlasila s pořízením konvektomatu pro jí-
delnu mateřské školy a pověřila ředitelku
zajištěním dalších nabídek k jeho pořízení.
Po dodání cenových nabídek a prověření
možnosti dotačního financování bude roz-
hodnuto o termínu realizace nákupu kon-
vektomatu.)

� 17. Zápis do MŠ 2020–2021
Rada města bere na vědomí informaci ředi-
telky MŠ Nové Hrady o zápisu do mateřské
školy pro školní rok 2020-2021.
(Rada obdržela informace ředitelky MŠ
Nové Hrady o zápisu do mateřské školy pro
školní rok 2020-2021. Do MŠ bylo přijato

celkem 31 nových dětí, všem žadatelům
o přijetí bylo vyhověno.)

� 18. Žádost – ředitelka MŠ Nové Hrady
Rada města souhlasí a schvaluje platební
výměr ředitelce mateřské školy Nové Hra-
dy s přeřazení do odpovídající platové třídy
s účinností od  01.01.2021.
(Rada obdržela Žádost ředitelky MŠ Nové
Hrady Mgr. Tuscherové o schválení plateb-
ního výměru ředitelky mateřské školy a pře-
řazení do odpovídající platové třídy.)

� 19. Vyplacení odměn – MŠ Nové Hrady
Rada města bere na vědomí informaci o vy-
placení odměn zaměstnancům MŠ Nové
Hrady informaci a schvaluje odměnu ředi-
telce MŠ Nové Hrady dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky MŠ Nové Hra-
dy informaci o vyplacení odměn zaměst-
nancům MŠ Nové Hrady za I. pololetí roku
2020 a žádost o schválení výši odměny pro
ředitelku MŠ Nové Hrady.)

� 20. Vyplacení odměn – TSM
Rada města bere na vědomí informaci o vy-
placení odměn zaměstnancům Technických
služeb města Nových Hradů a schvaluje od-
měnu ředitelce Technických služeb města
Nových Hradů dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů informaci
o výplatě odměn za I. pololetí roku 2020 a
žádost o schválení výši odměny pro ředitel-
ku TSM.)

� 21. Vyúčtování lékařské pohotovostní
služby za I. pololetí 2020
Rada města bere na vědomí vyúčtování lé-
kařské pohotovostní služby za I. pololetí
2020.
(Rada obdržela vyúčtování lékařské po-
hotovostní služby za I. pololetí 2020. Ná-
klady pro město Nové Hrady za období
01.01.2020 - 30.06.2020 činí 52 749 Kč.)

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

� 23. 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.)

� 24. Rozhodnutí o poskytnutí finančních
prostředků – Státní fond životního
prostředí ČR
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí a
Souhrnné stanovisko k rozhodnutí o pos-
kytnutí finančních prostředků ze Státního
fondu od Ministerstva životního prostředí
ČR na akci Nové Hrady-Veveří-vrt HV-3,
Nové Hrady, okres České Budějovice.
(Rada obdržela od Ministerstva životního
prostředí ČR Rozhodnutí a Souhrnné sta-
novisko k rozhodnutí o poskytnutí finanč-
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ních prostředků ze Státního fondu ve výši
360.822 Kč na akci: Nové Hrady-Veveří –
vrt HV-3, Nové Hrady, okres České Budě-
jovice.)

� 25. Protokol o kontrole – Specializovaný
finanční úřad
Rada města bere na vědomí Protokol o kon-
trole Specializovaného finančního úřadu.
(Rada obdržela od Specializovaného fi-
nančního úřadu Protokol o kontrole jejíž
předmětem bylo především dodržování
ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o ce-
nách, zejména uplatňování a kalkulace cen
za služby hřbitovní služby poskytované na
veřejném pohřebišti v souvislosti s proná-
jmem a užíváním hrobového místa apod.
S výsledkem: Kontrolovaná osoba, tj. město
Nové Hrady, nevystupovala v kontrolova-
ném období jako prodávající nájemného
z pozemků pro hrobová místa a služeb hřbi-
tovních. Na základě Obstaravatelské smlou-
vy ze dne 07.12.2011 tuto agendu zastávají
Technické služby města Nové Hrady a tudíž
pokračování cenové kontroly by se jevilo po
právní stránce jako neúčinné.)

� 26. Nabídka turistických vizitek –
Wander book
Rada města souhlasí s užitím městského
znaku pro účely výroby fotonálepek společ-
ností Wander Book s.r.o a pověřuje starostu
dalším jednáním.
(Rada obdržela nabídku od výrobce Turis-
tických vizitek, společnosti Wander Book
s.r.o., k výrobě fotonálepek s užitím měst-
ského znaku za nákupní cenu 10 Kč/ks včet-
ně DPH.)

� 27. Nabídková kalkulace na zpracování
PD na akci "Modernizace silnic
III/15616 a III/15616, průtah Nové
Hrady" – WAY project s.r.o.
Rada města bere na vědomí Nabídkovou
kalkulaci na zpracování PD na akci "Moder-
nizace silnic III/15616 a III/15616, průtah
Nové Hrady" od společnosti WAY project
s.r.o. a pověřuje starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela nabídkovou kalkulaci od
společnosti WAY project s.r.o. na zpraco-
vání projektové dokumentace na akci Mo-
dernizace silnic III/15616 a III/15616,
průtah Nové Hrady. Stavba obsahuje mimo
jiné realizaci chodníku včetně osvětlení, re-
konstrukci vodovodu a části kanalizace.
Dále starosta informoval, že na základě této
nabídky je potřeba zahájit jednání k vyřeše-
ní odkupu pozemků, které by byly stavbou
dotčeny. Modernizace silnic III/15616 a
III/15616, průtah Nové Hrady obsahuje i
realizaci chodníku pro pěší. Realizací chod-
níku by byly dotčeny pozemky parc.č. 94/6,
94/3, 94/7, 94/5, 94/4 a 988/6, vše v k.ú.
Nové Hrady.)

� 28. Odkoupení pozemků – Svoboda
Rada města bere na vědomí výsledek
z provedeného místní šetření. Rada města

na základě probíhajícího řízení ve změně
územního plánu nesouhlasí s prodejem po-
zemků parc. č. 827/16 a č. 827/53 v k.ú.
Nové Hrady do doby, než nabyde účinnosti
nový územní plán.
(Rada na základě provedeného místního
šetření znovu projednala žádost Jiřího Svo-
body, Nové Hrady o odkoupení pozemků
parc. č. 827/16 a č. 827/53 v k.ú. Nové Hra-
dy, kdy v současné době probíhá změna
územního plánu a funkčního využití před-
mětných pozemků.)

� 29. Navýšení limitu pokladen
Rada města schvaluje navýšení limitů po-
kladen dle návrhu.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh na navýšení limitu
pokladen.)

� 30. Rozpočtové opatření č. 7/2020
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 7/2020.
(Rada obdržela od Ekonomického odbo-
ru MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 7/2020.)

Zápis z 59. schůze městské rady
ze dne 10.08.2020

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 58. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 58. jednání rady města.

� 2. Pronájem pozemků – Společenství
vlastníků jednotek v domě Hradební
377, Nové Hrady (po zveřejnění)
Rada města schvaluje pronájem části poze-
mků parc. č. 2275, parc. č 77 a parc.č.
1011/17, k.ú. Nové Hrady o celkové výměře
cca 332 m2 dle návrhu Společenství vlastní-
ků jednotek v domě Hradební 377, Nové
Hrady na dobu určitou pěti let, za částku
2Kč/m2/rok s tříměsíční výpovědní lhůtou a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu rada opě-
tovně projednala žádost Společenství vlast-
níků jednotek v domě Hradební 377, Nové
Hrady o pronájem části pozemků parc. č.
2275, parc. č 77 a parc.č. 1011/17, k.ú.
Nové Hrady o celkové výměře cca 332 m2 a
souhlasila s podmínkami pronájmu na ob-
dobí 5 let.)

� 3. Prodej pozemku – Mž. Brouskovi (po
zveřejnění)
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 8/2 (dle GP parcela vznikla oddělení
od parc. č. 8) o výměře 94 m2 v k.ú. Nakoli-
ce a prodejem parc. č. 1188/15 (dle GP par-
cela vznikla oddělení od parc. č. 1188/14) o
výměře 54 m2 v k.ú. Nakolice manželům

Renatě a Pavlovi Brouskovým, Nové Hrady
za částku 100Kč/m2 (+ náklady spojené s
pořízením GP) a postupuje návrh ke schvá-
lení zastupitelstvu města.
(Rada po zveřejnění záměru prodeje částí
pozemků parc.č. KN 8 a KN 1188/14. v k.ú.
Nakolice projednala žádost mž. Renaty a
Pavla Brouskových, Nové Hrady o koupi
těchto částí pozemků.)

� 4. Prodej pozemku – Mž. Žiakovi (po
zveřejnění)
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 2482/2 (dle GP parcela vznikla od-
dělení od parc. č. 2482) o výměře 369 m2

v k.ú. Vyšné manželům Marianovi a Miro-
slavě Žiakovým, Vyšné za částku 100 Kč/m2

(+ náklady spojené s pořízením GP) a po-
stupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada po zveřejnění záměru prodeje části
pozemku parc.č. 2482 v k.ú. Vyšné projed-
nala žádost mž. Mariana a Miroslavy Žia-
kových, Vyšné o koupi této části pozemku.)

� 5. Pacht – pozemky parc.č. 2544, 2536,
2535, k.ú. Vyšné – Ing. Přibyl (po
zveřejnění)
Rada města schvaluje propachtování poze-
mků 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, Ing.
Přibylovi na dobu určitou pěti let za část-
ku 2.000 Kč/ha/rok s tříměsíční výpověd-
ní lhůtou a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Po zveřejnění záměru propachtování poze-
mků 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, rada
opětovně projednala žádost Ing. Přibyla a
souhlasila s podmínkami pronájmu na ob-
dobí 5 let.)

� 6. Pronájem - část pozemku parc.č.
2315, k.ú. Vyšné (po zveřejnění)
Rada města schvaluje pronájem část poze-
mku parc. č. 2315 v k.ú. Vyšné o výměře
cca 1 500 m2, na dobu určitou pěti let, za
částku 2 Kč/m2/rok dle návrhu panu Z.
Gregorovi, Bor na dobu určitou pěti let,
za částku 2 Kč/m2/rok s tříměsíční výpo-
vědní lhůtou a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu části poze-
mku parc.č. 2315, Vyšné o celkové výměře
1 500 m2 rada opětovně projednala žádost
pana Z. Gregora, Bor a souhlasila s podmín-
kami pronájmu na období 5 let.)

� 7. Prodej pozemku – Loos (po
zveřejnění)
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 2551/2 (dle GP parcela vznikla od-
dělení od parc. č. 2551) o výměře 99 m2

v k.ú. Vyšné panu R. Loosovi, Č. Budějovi-
ce za částku 100Kč/m2 (+ náklady spojené
s pořízením GP) a postupuje návrh ke schvá-
lení zastupitelstvu města.
(Rada po zveřejnění záměru prodeje části
pozemku parc. č. KN 2551, k.ú. Vyšné pro-
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jednala žádost pana R. Loose, České Budě-
jovice o koupi této části pozemku.)

� 8. Prodej/směna pozemků – Tomšíkovi
(po zveřejnění)
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 1489/1 díl d (dle GP parcela vznikla
oddělení od parc. č. 1489/1) o výměře
112 m2 v k.ú. Údolí u Nových Hradů a poze-
mku parc. č. 688/3 díl b (dle GP parcela
vznikla oddělení od parc. č. 688/3) o výmě-
ře 27 m2 v k.ú. Údolí u Nových Hradů mž.
Pavlovi a Emílii Tomšíkovým, za částku
100Kč/m2 (+ náklady spojené s poříze-
ním GP).
Rada města souhlasí s koupí pozemku
parc.č. 688/4 díl c (dle GP parcela vznikla
oddělení od parc. č. 688/4) o výměře 12 m2

v k.ú. Údolí u Nových Hradů za částku
100Kč/m2 a postupuje návrh ke schválení
zastupitelstvu města.
(Rada po zveřejnění záměru prodeje části
pozemků parc.č. KN 688/3 a parc.č. KN
1489/1, k.ú. Údolí u Nových Hradů projed-
nala žádost mž. Pavla a Emilie Tomšíko-
vých, Praha o koupi těchto částí pozemků.
Mž. Tomšíkovi mají zájem koupit pozemky
přilehlé k jejich nemovitosti o celkové vý-
měře 139m2. Město má zájem odkoupit od
mž. Tomšíkových část pozemku parc č.
688/4 o výměře 12 m (přístupová cesta k bý-
valé kapli).)

� 7. Převod nájmu – Kubíček
Rada města schvaluje záměr pronajmout
část pozemku parc.č. 699/1 (vodní plocha),
k.ú. Údolí u Nových Hradů o celkové výmě-
ře 2 157 m2 a pověřuje tajemníka MěÚ Nové
Hrady zveřejněním záměru na úřední desce
města.
(Rada obdržela žádost pana D. Kubíčka,
Nové Hrady, který žádá o převod nájmu
rybníka "Olšovec" parc.č. 699/1, k.ú. Údolí
u Nových Hradů po svém bratrovi. Rada
konstatovala, že původní smlouvu nelze
převést na nového správce rybníka, jedinou
formou je nové projednání formou zveřej-
nění záměru pronájmu/pachtu.)

� 8. Změna funkčního označení pozemku
– Janoušek
Rada města bere na vědomí žádost pana
R. Janouška, Nové Hrady s tím, že na zákla-
dě probíhajícího řízení ve změně územního
plánu (ÚPD po veřejném projednání - ter-
mín, do kterého mohla veřejnost uplatnit ná-
mitky/připomínky, byl do 24.06.2020) bude
tato žádost následně projednána při projed-
návání samostatné změny č.1 UP, případně
v rámci opakovaného veřejného projednání
nové ÚPD.
(Rada obdržela žádost pana R. Janouška
o změnu funkčního označení pozemku parc.
č. 824/2 v k.ú. Nové Hrady v rámci projed-
návané změny ÚPD města Nové Hrady. Po-
zemek parc. č. 824/2, k.ú. Nové Hrady se
v platné ÚPD města Nové Hrady nachází

v ploše s funkčním využitím VZ - veřejná
zeleň. V návrhu projednávaného ÚP (po ve-
řejném projednání) se pozemek nachází
v ploše s funkčním využitím OV - občanská
vybavenost. Žádost pana Janoška se týká
z navrhované plochy OV na B (bydlení).)

� 9. Požadavek k ÚP Nakolice – ÚPZS
Rada města bere na vědomí žádost Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých, územní pracoviště České Budějovice
o ponechání pozemků parc.č. 80 a parc.č. 82
v k.ú. Nakolice dle stávajícího, platného,
ÚP v ploše B - bydlení.
(Rada obdržela žádost Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových, územní
pracoviště České Budějovice o ponechání
pozemků parc.č. 80 a parc.č. 82 v k.ú. Nako-
lice v ploše B - bydlení. Pozemky parc.č. 80
a parc.č. 82 v k.ú. Nakolice se v současné
platné ÚPD nacházejí ve stabilizované plo-
še B (bydlení).)

� 10. Koupě pozemku – Prof. MUDr.
Špička, CSc.
Rada města bere na vědomí žádost o odpro-
dej části pozemku parc.č. KN 188/14, k.ú.
Nakolice a pověřuje Osadní výbor Nakolice
- Vyšné - Obora dalším projednáním.
(Rada obdržela od pana Prof. MUDr. I.
Špičky, CSc. žádost na odprodej části poze-
mku parc.č. KN 188/14, k.ú. Nakolice (dle
náčrtu). Pozemek se nachází v sousedství
stavby, která je součástí pozemku parc.č.
KN st. 4 ve vlastnictví žadatele.)

� 11. Dohoda o narovnání – 1. Jihočeská
zemědělská a.s.
Rada města schvaluje Dohodu o narovnání
ve věci využívání pozemků v majetku města
Nové Hrady společností 1. Jihočeská země-
dělská, a.s.
Rada pověřuje tajemníka MěÚ Nové Hrady
zveřejněním záměru propachtování před-
mětných pozemků dle návrhu na dobu urči-
tou pěti let od 01.10.2020 do 30.09.2025.
(Rada obdržela od společnosti 1. Jihočeská
zemědělská a.s., T. Sviny Dohodu o narov-
nání, kdy společnosti 1. Jihočeská zeměděl-
ská a.s. žádá za účelem propachtování
zemědělských pozemků o smluvní ošetření
pozemků. Kontrolou využití pozemků bylo
zjištěno, že část pozemků využívala společ-
nost bez smluvního vztahu, což má zájem v
součinnosti s městem Nové Hrady napravit
a doplatit jejich užívání za poslední 3 roky.
Rada města současně rozhodla, že před-
mětné pozemky budou zveřejněny v rámci
výběrového řízení (pacht za účelem země-
dělského využití) pro období 1.10.2020 -
30.9.2025.)

� 12. Komise ŽP
Rada města bere na vědomí Zápis z Komise
životního prostředí ze dne 29.07.2020.
(Rada obdržela zápis ze zápisu Komise ži-
votního prostředí konané dne 29.07.2020,
kdy komise byla seznámena s informací
o úmrtí člena komise Ing. L. Kasana. Komi-
se ŽP se usnesla, že je schopna i na dále pra-
covat ve zbývajícím složení a nežádá radu
města o doplnění o dalšího člena.)

� 13. Platební výměr – ředitel ZŠ
Rada města schvaluje platový výměr ředi-
teli Základní školy Nové Hrady Mgr. Kar-
lu Kříhovi dle návrhu s účinností od
01.08.2020
(Rada obdržela Žádost ZŠ Nové Hrady
o schválení a podpis platového výměru ře-
ditele školy Mgr. Karla Kříhy, který byl
jmenován na vedoucí pracovní pozici dne
01.08.2020.)

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

� 15. Správní řízení
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.)

� 16. Upozornění – Marius Pedersen a.s.
Rada města bere na vědomí informaci od
společnosti Marius Pedersen a.s., která se
týká možného navýšení nákladů, které jsou
spojeny s nakládáním s odpady s účinností
od 01.01.2021.
(Rada obdržela společnosti Marius Peder-
sen a.s. návrh legislativní změny v odpado-
vém hospodářství, který uvažuje s platností
od 01.01.2021, bez přechodných ustanove-
ní, s navýšením prostředků na nakládáním
s odpady. Společnost Marius Pedersen a.s.
prostřednictvím této změny upozorňuje své
klienty na vyhrazení dostatečných prostřed-
ků ve svých rozpočtech.)

� 17. Sběr vysloužilých elektrozařízení –
REMA Systém, a.s.
Rada města bere na vědomí informace spo-
lečnosti REMA Systém, a.s. o výsledku jed-
nání týkající se omezení sběru a svozu
vybrané značky elektrozařízení (Samsung)
ze sběrných dvorů.
(Rada obdržela od společnosti REMA Sys-
tém, a.s informaci o výsledku jednání týka-
jící se omezení sběru a svozu vybrané
značky elektrozařízení (Samsung) ze sběr-
ných dvorů s výsledkem: Sběr vysloužilého
elektrozařízení bude i po 01.08.2020 probí-
hat bez jakéhokoli omezení a dle zaběhlého
a lety prověřeného postupu.)

� 18. Sdělení o splnění následné podmínky
– Ministerstvo pro místní rozvoj
Rada města bere na vědomí Sdělení o splně-
ní následné podmínky, Ministerstvo pro
místní rozvoj, ze dne 14.07.2020
(Rada obdržela od Ministerstvo pro místní
rozvoj Sdělení o splnění následné podmín-
ky v rámci podpory bydlení, kdy městu
Nové Hrady byla v rámci dotačního progra-
mu poskytnuta v roce 2009 státní investiční
dotace na výstavbu technické infrastruktury
s názvem " 5 TI Nové Hrady, p.p.č 993/1,
272/1, 301/2, 301/4-13, 300/2, 300/3, k.ú.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 5

pokračování na str. 7
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Nové Hrady" v celkové výši 250.000 Kč
s výsledkem: podmínky Podprogramu pod-
pory výstavby technické infrastruktury pro
rok 2009 byly splněny a tato akce ze strany
MMR je považována za definitivně ukon-
čenou.

Zápis z 60. schůze městské rady
ze dne 17.08.2020

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 59. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 59. jednání rady města.

� 2. Zápis z jednání Finanční komise –
výběrové řízení na akci "Nové Hrady –
Hrobka Buquoy"
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
Finanční komise Rady města Nových Hra-
dů konané dne 12.08.2020. Rada města
schvaluje dodavatele Tomáš Franta, Jindři-
chův Hradec na akci: Nové Hrady - Hrobka
Buquoy, parc.č. st. 238, k.ú. Nové Hrady;
oprava vstupního schodiště - restaurování
kamenných prvků a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy o dílo.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise ve věci posouzení a hodnocení zadá-
vacího řízení na akci Nové Hrady - Hrobka
Buquoy, parc.č. st. 238, k.ú. Nové Hrady;
oprava vstupního schodiště - restaurování
kamenných prvků. V rámci zadávacího ří-
zení byla posuzována pouze jedna nabíd-
ka, kterou podal pan T. Franta ve výši
1 101 683,75 Kč bez DPH.)

� 3. Rozpočtové opatření č. 8/2020
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 8/2020.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 8/2020.)

� 4. Rozpočtové opatření č. 9/2020
Rada města bere na vědomí návrh rozpočto-
vého opatření č. 9/2020 a postupuje návrh
ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 9/2020. Do rozpočtu roku 2020
budou zahrnuty prostředky z minulých let
(položka 8115) ve výši 7.000.000 Kč. Roz-
počtové opatření řeší přesun finančních
prostředků z přebytku hospodaření z minu-
lých let na §6409 pol. 5169 (rezerva) a bude
sloužit k pokrytí investičních akcí města.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 6

Po rušném létě
(pokračování ze str. 1)

Ta čísla nakažených jsou v našem městě a okolí jednoznačně dobrá. Pokud i závěr prázd-
nin zvládneme bez nakažených, bude to skvělé! Zároveň však nebude jednoduché vrátit se
v poprázdninovém čase do fungování v režimu opatření proti COVIDu 19. Přiznám se, že i já
těmto navrhovaným opatřením nerozumím. Sama vláda je stejně ještě do konce prázdnin ně-
kolikrát změní, přesto se děsím toho, že od září budeme muset chodit opět v budovách v rouš-
kách, že omezení budou mít dopad na chod škol a školek a že třeba dojde k nařízením
utlumujícím sportovní a jiné kroužky a aktivity.

Určitě nechci nařízení hygieniků a vlády zlehčovat, ale opravdu není jednoduché pocho-
pit, že v době, kdy se v našem městě a kraji celé léto bez omezení pohybovaly tisíce lidí z růz-
ných míst (včetně návštěvníků z měst, kde se koronavirové onemocnění vyskytovalo!),
žádná omezení nebyla třeba a následně po odjezdu těchto turistů zpět do velkých měst a
v době, kdy u místních obyvatel není evidován žádný výskyt nemoci, budeme jen pro „míst-
ní“ zavádět omezení… Jak tomu třeba mají rozumět prodavačky, které celé léto musely v ob-
chodech zvládat nápory tisíců lidí a které de facto až od září má opět chránit to, že lidé budou i
do obchodů nosit roušky? V létě to tedy bylo méně nebezpečné s turisty než v září, kdy na-
opak turisté většinově zmizí a do obchodů chodí převážně místní, doufejme, že ještě dlouho
zdraví občané? A podobných povolání či příkladů bychom asi našli více.

S ohledem na to, že se situace ohledně COVIDu 19 bude ještě vyvíjet, je těžké plánovat,
jaké akce se budou moci nakonec uskutečnit. I my jsme debatovali, zda při povinnosti nošení
roušky na interiérových akcích od 100 návštěvníků pořádat např. Václavskou zábavu. Nako-
nec jsme usoudili, že riziko je při takovéto akci větší než u venkovního koncertu, kde jsou
omezení výrazně menší (samozřejmě s výjimkou záruky počasí). Proto jsme se rozhodli tuto
akci nahradit koncertem Oslava života, který bychom rádi uspořádali 26. září na náměstí pro
všechny věkové kategorie. Během odpoledního a večerního koncertu by si měli na své přijít
příznivci různých žánrů – od dechovky po rockové melodie.

Zároveň však věřím, že některé rozsahem menší či z pohledu možného šíření koronaviru
méně rizikové akce (divadelní představení, koncerty a setkání) budeme moci zorganizovat a i
nadále lidsky fungovat.

Přeji nám všem, abychom po relativně pohodovém létu mohli stejně pohodově přepnout
do poprázdninového režimu, aby se děti mohly bez větších omezení vrátit ke standardní výu-
ce i svým zájmovým a sportovním aktivitám a abychom nemuseli řešit opět nějaká
restriktivní opatření.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

� 5. Žádost o dotaci HZS Jčk – Poskytnutí
účelové neinvestiční dotace
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí účelové neinvestiční dotace za SDH
Nové Hrady na výdaje jednotky SDH obcí
za období od 1.8.2019 do 31.7.2020
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh žá-
dosti o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace za SDH Nové Hrady na výdaje jed-
notky SDH obcí za období od 1.8.2019 do
31.7.2020 (Výdaje za odbornou přípravu,
za uskutečněný zásah, a na vybavení a
opravy neinvestiční povahy jednotek SDH
obcí - II. Část). Poskytovatelem je Minis-
terstvo vnitra – generální ředitelství Hasič-
ského záchranného sboru České republiky.
Celková požadovaná výše dotace odpovída-
jící způsobilým výdajům činí 120.898 Kč
s DPH.)

� 6. Poskytnutí individuální dotace na
akci Oslava mezinárodního dne seniorů
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí individuální dotace na akci Oslava
mezinárodního dne seniorů.
(Rada obdržela návrh Žádosti o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtových pros-
tředků Jihočeského kraje v rámci záštity

představitele kraje na akci s názvem
Oslava mezinárodního dne seniorů. Po-
žadovaná výše dotace je 10 000 Kč a
bude využita na hudební vystoupení pro
účastníky akce.)

� 7. Výběrové řízení – Hotel Máj

Rada opětovně projednala podmínky pro-
nájmu části hotelu Máj. Město Nové Hra-
dy má zájem pronajmout restaurační a
ubytovací část hotelu. Návrh stanovil mi-
nimální částku pronájmu na 20.000 Kč
s tím, že v období prvních pěti měsíců pro-
nájmu bude hrazena pouze polovina vy-
soutěženého nájemného. Návrh též řeší
odpuštění nájemného v případě nuceného
uzavření předmětu nájmu z důvodů na
straně pronajímatele nebo na základě naří-
zení státních či krajských orgánů (např.
nouzový stav apod.).

Příloha: návrh zveřejnění záměru (2 str.)

Hlasování: 5 pro návrh

Usnesení: Rada města schvaluje záměr pro-
nájmu pozemku parc. č. st. 470, jehož součástí
je stavba čp. 295, část objektu – ubytovací
a restaurační zařízení, dle návrhu a pověřuje
tajemníka MěÚ Nové Hrady zveřejněním
záměru na úřední desce města.
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INFORMACE PRO VOLIČE

Volby do zastupitelstev krajů
konané v roce 2020

ve dnech 2. a 3. října 2020

V souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 130/2000Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů jsou ve správním území města Nové Hra-
dy pro výše uvedené volby stanoveny 3 volební okrsky:

Okrsek č. 1

Nové Hrady I (staré město),
Česká ul. čp. 74, 373 33 Nové Hrady, Kulturně-spolkový dům
Okrsek č. 2

Nové Hrady II (nové město),
Zahradní čtvrť čp. 467, 373 33 Nové Hrady, Pasivní dům
Okrsek č. 3

Byňov čp. 110, 374 01 Nové Hrady,
Zasedací místnost osadního výboru Byňov, Štiptoň, Jakule.

Volební místnosti budou otevřeny
v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky.

Rozdělení do okrsků:
Okrsek č. 1:
ulice 5. května, Česká, Hradební, Husova, Komenského, Na Vyhlíd-
ce, náměstí Republiky, Navrátilova, Údolská, Údolí

Okrsek č. 2:
Zahradní čtvrť, Jižní Město, Polní, Pod vodárnou, Vilová čtvrť, Síd-
liště míru, Vitorazská, Pod Zámeckým, Obora, Nakolice, Vyšné,
Štiptoň, Veveří

Okrsek č. 3: Byňov, Jakule

UPOZORNĚNÍ:
Upozorňujeme voliče na zvýšená hygienická opatření na základě
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které zavádí od
1. září povinnost ochrany dýchacích cest ve vybraných vnitřních
prostorech včetně volebních místností.

INFORMACE

Ordinace dětské lékařky
MUDr. V. Šebestové

Na základě jednání s paní MUDr. V. Šebestovou informujeme obča-
ny a pacienty, že provoz ordinace paní MUDr. Šebestové by měl být
v našem městě zahájen v polovině října 2020. Dle sdělení paní doktorky
v současné době probíhá nákup vybavení pro tuto ordinaci. Bližší infor-
mace přineseme v říjnovém NZ.

MěÚ N. Hrady

Město Nové Hrady v roce 2020 realizovalo za podpory
Jihočeského kraje projekt s názvem

Pořízení hlásiče – detektoru plynů
pro SDH Nové Hrady,

který byl podpořen z dotačního programu
Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných

hasičů obcí Jihočeského kraje (dotace ve výši 12 000 Kč).

OŽP informuje
Naše obec recyklací TV, monitorů a drobných elektrospotřebičů vý-

razně ulevila životnímu prostředí.
Město Nové Hrady obdrželo certifikát environmentálního vyúčto-

vání společnosti ASEKOL za rok 2019.
V loňském roce občané odevzdali k recyklaci 7 612,28 kilogramů

starých elektrospotřebičů.
Tím, že jsme následně tyto staré spotřebiče předali k recyklaci, jsme

uspořili 145,40 MWh elektřiny, 13 388,73 litrů ropy, 367,60 m3 vody a
5,19 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 11,04 tun CO2 ekv. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný po-
zitivní dopad na životní prostředí.

Děkujeme Vám, že třídíte. OŽP
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ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU MĚSTA NOVÝCH HRADŮ

PRONAJMOUT
NEBYTOVÉ PROSTORY

podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Nemovitost
Nemovitá věc na pozemku parc. č. st. 470, jehož součástí je stavba

čp. 295 - občanská vybavenost, k.ú. Nové Hrady - část objektu
Prohlídka objektu pro zájemce se uskuteční v těchto termínech:

9.9.2020 (9.00–10.00 hodin), 14.9.2020 (15.00–17.00 hodin) a
18.9.2020 (9.00–10.00 hodin). Sraz zájemců vždy ve zmíněnou hodi-
nu před vchodem do hotelu Máj.

Výměra
K pronajmutí – ubytovací (včetně výtahu) a restaurační část (s ku-

chyní, skladovými prostory, šatnou pro personál), včetně sociálního
zázemí, dvora a stávajícího zařízení a vybavení (viz příloha s půdory-
sem a výměrou pronajímaných prostor)

Podmínky nájmu
Minimální - maximální doba pronájmu: 5–15 let od podpisu nájem-

ní smlouvy. Uchazeč dobu pronájmu specifikuje ve své nabídce
Minimální cena pronájmu: 20 000 Kč/měsíc bez DPH. V ceně proná-

jmu nejsou zahrnuty služby a dodávky energií a vody spojené s užíváním
pronajatých prostor. V prvních pěti měsících užívání nemovitosti bude
pronajímatelem poskytnuta sleva na nájemném ve výši 50%. V případě
nuceného uzavření předmětu nájmu (z důvodů na straně pronajímatele
nebo na základě nařízení státních či krajských orgánů) nebude nájemné
za dobu nuceného uzavření objektu požadováno.

Účinnost nájemní smlouvy a možnost užívat nemovitost k účelu ná-
jmu: nejdříve od 1. 11. 2020

Usnesení rady města číslo
Rada  č. 60 ze dne 17.8.2020.

Zveřejněno dne
1.9.2020

Uzávěrka připomínek k záměru
Nabídky: poštou nebo osobně na podatelnu MěÚ Nové Hrady, nej-

později do 25.9.2020 do 12.00 hodin

Náležitosti nabídky:

1. Krycí list s finančními podmínkami pronájmu dle závazného vzo-
ru (originál)

2. Podnikatelský záměr zpracovaný dle závazné osnovy
3. Výpis ze živnostenského rejstříku prokazující oprávnění k podniká-

ní v hostinské činnosti (originál nebo ověřená kopie ne starší 60)
4. Výpis z trestního rejstříku uchazeče. V případě právnické osoby i

výpisy všech jeho statutárních zástupců (originál nebo ověřená
kopie ne starší 90 dnů)

5. Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči OSSZ, FÚ, příslušné zdra-
votní pojišťovně (originál). Vítězný uchazeč předloží před podpi-
sem nájemní smlouvy originál prohlášení o bezdlužnosti
potvrzené výše uvedenými organizacemi.

Závazné vzory (viz bod 1 a 2) a způsob hodnocení nabídek jsou ke
stažení na www.novehrady.cz

Náležitosti obálky:
Na zadní straně bude obálka označena "Hotel Máj-Neotvírat"

Kontakt
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města,  tel.: 777 137 613
e-mail:vladimirh@novehrady.cz

_______________________
Znění § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):
"Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vy-

půjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako vý-
prosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu
obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci
vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v mís-
tě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné. Nemovi-
tá věc se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platnými ke dni
zveřejnění záměru."

Znění § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
"Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřej-

ně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřed-
ní deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový
přístup."

Ing. Vladimír Schusser  v.r., tajemník
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Nové Hrady

vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice

matrikář/matrikářka
Platové zařazení: podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů

doba neurčitá
místo výkonu práce: Nové Hrady

předpokládaný nástup: 01.11.2020, popř. dle dohody

Výběrové řízení vyhlašuje tajemník Městského úřadu Nové Hra-
dy v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

Charakteristika pozice:
Výkon státní správy na úseku matriky a ověřování

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

Předpoklady:
− státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,

− fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k práv-
ním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk.

Další požadavky:
− středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,

− komunikační schopnosti, profesionální vystupování, zodpo-
vědnost, samostatnost,

− znalost práce na PC (Word, Excel),

− řidičské oprávnění skupiny „B“,

− výhodou zvláštní odborná způsobilost při správě matrik a stát-
ního občanství,

− výhodou zkouška dle § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 21/2006
Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování
pravosti podpisu,

− výhodou znalost cizího jazyka (AJ/NJ)

Náležitosti přihlášky:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost,

místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a pod-
pis. Kontakt na uchazeče (telefon, e-mail).

Přílohy přihlášky:
Strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne star-

ší než 3 měsíce (originál, případně ověřená kopie), u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný do-
movským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokla-
du o nejvyšším dosažené vzdělání, souhlas se zpracováním osob-
ních údajů případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů.

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě za-
šlete nejpozději do 23.09.2020 na adresu: Městský úřad Nové Hrady,
tajemník MěÚ, nám. Republiky čp. 46, 373 33 Nové Hrady. Podrob-
nější informace o pracovní pozici podá: Ing. Vladimír Schusser,
tajemník MěÚ, tel.: 603 882 342, e-mail: vladimirs@novehrady.cz.

Písemně nevyžádané přílohy přihlášky budou po 30 dnech od
skončení výběrového řízení skartovány.

Ústní pohovory proběhnou dne 29.09.2020, konkrétní čas
pohovoru bude uchazeči sdělen telefonicky nebo e-mailem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdy-
koliv v jeho průběhu, bez udání důvodu.

Petice proti výstvabě
„poutního domu“ v Dobré Vodě

v Novohradských horách
Petiční výbor zastupuje:

Michaela Vlčková, 27.7. 1978, U Trati 669, 37312 Borovany

My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme s výstavbou tzv. poutního
domu, objektu občanské vybavenosti typu hotelového či konferenčního
centra, které může svou velikostí výrazně narušit unikátní panorama No-
vohradských hor. Toto panorama, tvořené přes 300 let poutním koste-
lem Panny Marie Těšitelky a třemi vrcholy Novohradských hor, má
doplnit stavba o výšce cca 20 m z pohledu z Třeboňské pánve a délce
cca 66 m, která bude svou velikostí konkurovat kostelu, což výrazně
naruší historické panorama celého poutního místa. Tato stavba neres-
pektuje původní zástavbu a stávající charakter obce, včetně památkově
chráněného jádra obce s barokním kostelem a farou v bezprostřední
blízkosti.

Navrhovaná kapacita budovy počítá s obsluhou pro 7000 poutníků a
přes 20 tisíc dalších návštěvníků ročně, s restaurací pro 125 osob, kaplí
pro 100 osob a konferenčními místnosti pro 200 osob, přesahuje stáva-
jící možnosti zdrojů pitné vody a nadměrně zatíží kanalizaci, a to nejen
Dobré Vody, ale také Hojné Vody a Horní Stropnice.

Nesouhlasíme s navrhovanou změnou územního a regulačního plá-
nu Dobré Vody, umožňující stavbu takto velkého objektu na místě, kde
měly stát domy venkovského bydlení ulicového typu.

Navrhované změny v územním a regulačním plánu, které tuto stav-
bu umožňují, nerespektují zásady stanovené v platných územních do-
kumentacích na území Novohradska, především ochranu krajinného
rázu, zejména dálkových pohledů.

Ve všech zpracovaných a platných územních dokumentech pro No-
vohradsko je využití krajiny uvažováno pro výrobně zemědělské a re-
kreační využití. Investor (objektu Poutního domu) chce silou svého
kapitálu násilně změnit stávající poměr mezi využitím zástavby Dobré
Vody na převažující účel pro obsluhu poutníků, a to na úkor stávajících
obyvatel.

Výstavba ubytovacího zařízení a restaurace by jistě prospěla rozvoji
turistického ruchu i samotné obce, takto hmotově nepřiměřená stavba
však místo trvale poškodí narušením stávajícího charakteru zástavby,
zatížením životního prostředí, především narušením krajinného rázu.

Petiční archy k podpisu jsou k dispozici i na Informačním centru
Nové Hrady (v přízemí radnice).

Borovanská moštárna
opět v provozu!

Od 31. srpna MAS Sdružení Růže nabízí opět službu moštování
ovoce a pasterizace ovocného moštu do systému bag in box (plastový
pytel s uzávěrem + recyklovatelná kartonová krabice). Pasterizace při
teplotě 75 oC – 78 oC.

Moštárna se nachází v areálu technických služeb Města Borovany
na Třeboňské ulici. Moštování je možné pouze po telefonickém objed-
nání. Jablka bude možno v omezeném množství též vykoupit.

Provozní dny v závislosti na poptávce:
pondělí 9.00 – 14.00 h
úterý 9.00 – 18.00 h
středa 9.00 – 18.00 h
sobota 9.00 – 16.00 h

¡ lisování 3 Kč/kg ovoce (jablka, hrušky)
¡ pasterizace  5 Kč/litr moštu (systém bag in box 5 l)
¡ bag 20 Kč/ks, box 10 Kč/ks
¡ správce moštárny Z. Guthová, objednávky na tel č. 724 643 050.
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Rybářské závody na Bažantníku
I v tomto roce proběhl navzdory koronaviru již třetí ročník rybářských závodů pro dospělé.

Lovit ryby přijeli závodníci prakticky z celé republiky. Všechna startovní místa byla do posled-
ního zaplněna. Členové místní rybářské organizace, kteří se podíleli na organizaci, si zaslouží
velký dík za dobře odvedenou práci. Stejně tak děkuje výbor za finanční příspěvek obdržený od
města Nové Hrady.

Také díky sponzorům se podařilo zajistit ceny pro téměř šedesát účastníků. Některým se daři-
lo více, jiným zase méně. Všichni odcházeli od vody spokojeni, mimo jiné i díky chutnému po-
hoštění, které zajistili rybáři z Nových Hradů.

Zde je část výsledkové listiny závodů:

Výsledky 2020
Pořadí Jméno Bydliště Celkem (kg)

1 Moravec Pavel Čejov 19,8

2 Kopic Milan Humpolec 19,5

3 Košina Pavel Domanín 16,4

4 Macků Ondřej Dačice 12,9

5 Beneš Milan Suchdol n. Luž. 12,8

6 Závodský Petr Dačice 12,8

7 Šilhavý Stanislav Třemošná 12,3

8 Kabát Miroslav Třemošná 10,2

9 Neuman Zdeněk Domanín 9,9

10 Svoboda Stanislav Čejov 9,8

Ještě jednou děkujeme všem účastníkům za účast, sponzorům za
poskytnutí cen a v neposlední řadě městu Nové Hrady za přidělenou
dotaci na uspořádání akce.

Výbor MO ČRS v Nových Hradech
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VZHŮRU DO OBLAK
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY DĚTI NA

TRADIČNÍ, JIŽ 13. ROČNÍK,

DRAKIÁDY,
KTERÁ SE USKUTEČNÍ

V NEDĚLI 27. ZÁŘÍ 2020 OD 14.30 HOD.
NA LOUCE U RYBNÍKA OLEJOVÝ VE VILOVÉ ČTVRTI

PŘIPRAVENA JE SOUTĚŽ
O NEJHEZČÍHO-NEJORIGINÁLNĚJŠÍHO DRAKA

VLASTNÍ VÝROBY /NEMUSÍ LÉTAT/
A ŘADA DALŠÍCH SOUTĚŽÍ V LÉTÁNÍ O CENY.

K DISPOZICI BUDE SKÁKACÍ HRAD A OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ.

NEZAPOMEŇTE DOMA SVÉ RODIČE, VÍTÁNÍ JSOU I PRARODIČE.

ZO-KSČM

ČSOP NOVÉ HRADY
A SENIORKLUB NOVÉ HRADY

VÁS ZVOU NA

POZNÁVACÍ VÝLET
Kdy – středa 30. 9. 2020
Odjezd z Nových Hradů od Hotelu Máj

v 8.00 hodin.
Kam – navštívíme poutní kostel zasvěcený

Panně Marii Sněžné Na Svatém Kameni neda-
leko Dolního Dvořiště, dále nás čeká tvrz Ti-
chá, o kterou se stará spolek Hrady na Malši.

Další naše cesta nás zavede do zaniklé
obce Cetviny a naše putování ukončíme v obci
Malonty, kde si dáme odpolední kávu a vrátí-
me se do Nových Hradů.

Návrat do Nových Hradů je plánován ko-
lem 18.00 hodiny

Cena výletu – 200 Kč
Přihlásit se můžete u paní Hambergerové –

Česká 62, Nové Hrady.
Ladislav Starý

RYTMÍK
informuje a vítá nováčky

Přestože jsme v březnu musely Rytmík přerušit, opět se chystáme
začít. Se spoustou nových písniček a tanečků se těšíme na další setká-
vání a doufáme, že nám situace dovolí uskutečnit naše plány, kterých
není zrovna málo.J

Měly jsme s ředitelem Mgr. Kříhou rozjednanou velkou tělocvičnu, ale
vzhledem k situaci s COVIDEM, jsme prozatím musely plány změnit.

Kroužek tedy bude probíhat každou STŘEDU od 16.00 do 17.00 hod.
v hale u fotbalového hřiště. Pokud se situace změní, budeme řešit dále a
„za pochodu“. Snažíme se hledat všechna možná řešení, abychom
mohly pokračovat.

Zároveň s větším prostorem můžeme přijmout další nováčky, neboj-
te se nás kontaktovat na uvedených číslech nebo emailu, těšíme se na
každého, koho baví tanecJ

Najdete nás i na FB stránce: RYTMÍK, kam dáváme aktuální informace.
Začínáme a těšíme se ve středu 2. 9. 2020 v 16.00 hod.

Soňa Maršálková 773 674 158,
Klára Bandíková 607 716 842

E-mail: rytmiknovehrady@seznam.cz

ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ
Memoriál Ing. Bohuslava Švarce

Odložené místní kolo Zlaté srnčí trofeje – 5. ročník se bude konat
v neděli 4. října 2020 od 9:00 hodin v prostoru odchovny Mysliveckého
spolku Nové Hrady. Soutěž je zaměřená na poznávání přírody a je urče-
ná pro všechny děti od MŠ až po devátý ročník ZŠ z Nových Hradů
a okolí. Pro všechny soutěžící jsou připraveny hezké ceny a samozřej-
mostí je i skvělé občerstvení.

Za pořadatele akce Ladislav Starý
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Hudební festival
Jihočeské Nové Hrady

Hudební festival Jihočeské Nové Hrady, který se snaží i do našeho
prostředí vnést zájem o klasickou hudbu v letním období, se uskutečnil
21.–25.8.2020. Jeho pátý ročník tak mohli navštívit nejen místní „fan-
dové“ houslí, ale i dovolenkáři z celé republiky. Pět koncertů doplnila
výstava „svěcených“ houslí ze 17.–20. století s komentovanou prohlíd-
kou v Hotelu Rezidence.

Dramaturgicky sestavený festivalový program houslistou Jaroslavem
Svěceným se uskutečnil nejen v Nových Hradech, ale opět i v T. Svinech
a na Dobré Vodě. V našem městě to byl Hotel Máj, kde festival začínal i
končil. Na prvním koncertu s názvem „Sny o strunách“ se mimo houslí
rozezněla i harfa Barbory Plaché a od starosty města zaznělo také podě-
kování všem dobrovolníkům a „šičkám roušek“ z jarního období. Ten
koncert patřil hlavně jim. Největší zájem byl opět o koncert v kostele na
Dobré Vodě, který je už svou atmosférou barokního chrámu velmi při-
tažlivý. Tam zazněly varhany, které skvěle ovládal Pavel Svoboda,
a housle Jaroslava Svěceného. A protože oba pánové hráli několik skla-
deb společně „nad hlavami posluchačů“, kamera přenášela obraz dolů
před oltář. Zajímavý zážitek pro všechny. Jeden z koncertů byl i v Ho-
telu Rezidence, kde zazněl virtuózní dialog houslí a violy Jitky Hos-
prové. Závěr festivalu vygradoval zejména harmonikami Ladislava
Horáka a jeho výborného žáka Martina Šulce, kterým temperamentně
sekundovaly opět housle Jaroslava Svěceného. Jejich souhra byla skvě-
lá s prověřeným repertoárem Astora Piazzolly.

Je dobré poznamenat, že přes všechny „překážky“, které v současné
době chodí na vrub kultuře, se letošní festival mohl uskutečnit téměř
v „normálním rozsahu a režimu“ a že jsme to nevzdali. A to díky všem
pořadatelům, účinkujícím, posluchačům a sponzorům. Věřím a přeji si,
aby do dalšího období nebylo tak zle, abychom museli rezignovat na
všechno pěkné a kulturní. K. Jarolímková

Zahajovací koncert v Hotelu Máj a Barbora Plachá se svou harfou

Pohled na účinkující  do útrob kostela v Trhových Svinech
Jaroslav Svěcený a Jitka Hosprová se „smyčcovým finálním gestem“
v novohradské Rezidenci

Jaroslav Svěcený a Pavel Svoboda před oltá-
řem a promítacím plátnem v kostele na Dobré
Vodě

Mladý akordeonista Martin Šulc, který pochá-
zí z nedaleké Třeboně, nasbíral po světě už
několik úspěchů

Závěrečný koncert na vlnách temperamentních
jižanských melodií v Hotelu Máj

Chrámový koncert v T. Svinech hostil letos i arménskou sopranistku
Varine Mkrtchyan
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Divadla pro děti s letní atmosférou
Tři srpnové čtvrtky přivítal divadelní kašpárek Hradíček děti na hradním nádvoří při divadél-

kách. Každé představení bylo o nějakém „poselství“ podané s vtipem, kouzlem či moudrem. Na-
příklad Větrná pohádka od Pavla Šmída, která se kvůli deštivému počasí odehrála v útrobách
hradu, prozradila dětem něco o dechu. O tom našem nádechu a výdechu a co pro nás vlastně zna-
mená a že je to takový malý „základní“ vítr, zkrátka zázrak. U pohádky iOtesánek jsme se zase
smáli originálnímu vyvedení klasické pohádky o Otesánkovi. A když píšu, že jsme se smáli, tak
myslím nejen děti, ale i dospěláky. Několik narážek na soužití „táty a mámy“ bylo fakt vtipných
a chování „nenažraného dítka“ dokázali herci „Divadlab“ skvěle odehrát.

K. Jarolímková

Kdo se chtěl bát, musel do zámeckého parku
Poslední srpnový čtvrtek u nás zase strašilo. A tentokrát v zámeckém parku, kde se zjevilo

šestnáct novohradských strašidel milujících vodní svět a děti. Strašidelná stezka byla vlastně
stezkou za kapkou živé vody, jako symbolem života a daru přírody, a tu kapku za odměnu si pak
mohly děti vylovit z malého jezírka u Mořské panny. Sice Vodní královna, Bludička nebo Me-
dúza nevypadaly úplně přátelsky a mile, dětem ale neublížily, takže do cíle došel určitě každý
nebojsa.… No a těm méně statečným snad nepřivodily strašidla divoké sny. Někdy v životě na
nás to „bání“ holt přijde, jako v zámeckém parku, a je potřeba ze své stezky neutéct. Děkuji všem
malým i velkým návštěvníkům za to, že přišli, a svým kolegům strašidlům a přátelům za pěkný
strašidlácký večer. Děkuji také Petru Hambergerovi za výbornou zámeckou spolupráci. A na
dálku ještě jednou děkuji i kapele Hey Apple, která na zámeckých schodech naplnila dobu čeká-
ní výbornou muzikou. Už se budu těšit zase za rok, tak na strašenou všem…

K. Jarolímková

Divadlo Věž

DivadlobTeatr Pavla Šmída #&

Vyprovodná strašidelná
básnička na cestu…
Dobrý večer děti, paní
Zámecký pán se vám klaní
Chcete vidět vodní svět?
Nebo o něm vyprávět?

Dejte se tou cestou vpravo
Uvidíte vodní právo
Královna je tam na trůně
A vodník čučí zas do tůně

Sirény s radostí zakvílí
Budete se bát ve chvíli
Jožin z bažin na vás skočí
To budete valit voči!

Bludička smutně vám zasvítí
Bude to v močálu bez kvítí
Však Medúza, zrádná paní
Dejte děti pozor na ni!

Pak, když vás skřeti nelapí
Budete z žabáka dojatí
A nakonec u Mořské panny
Odměna čeká za vaše bání…
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Kulturní informace o kultuře a dalším dění
Prázdniny na Hradech, „nápor“ dovolenkářů, turistů
a návštěvnost jako mantra

Nejméně příjemná pro každého pořadatele akcí (kulturních, spor-
tovních, spolkových…) je jakákoli nejistota spojená se zájmem o jeho
akci, myslím tím s tzv. návštěvností. A letošní léto bylo určitě unikátní.
Na začátku července byly dva protichůdné názory: A) Lidé na kulturní
akce přijdou, protože budou lačni po nějakých kulturních zážitcích a
budou se chtít zase potkávat. Nebo za B) Lidé se nebudou chtít potká-
vat, protože se budou bát o své zdraví a raději budou vyhledávat místa,
kde nebude tolik jiných lidí. Na konci prázdnin je jasné, že to byl mix
variant A a B.

A podobně je tomu i v té naší „rozdělené“ společnosti. Někdo má
nařízených povelů a roušek už po krk (ale i toho „vládního chaosu“) a
jiní by si roušku dali snad i na kolena a na každý svůj nádech vyžadují
nařízení „moudrých hlav“. Jenže ono to vypadá, že ani ty „moudré“ a
opravdu moudré hlavy neví, co je pro nás nyní to nejlepší, kde a v čem
se to vlastně ocitáme. A tak se asi budeme muset řídit i tou vlastní hla-
vou, což také trochu patří k té svobodě, a k ní i ta odpovědnost jednot-
livců, a také to vlastní přemýšlení… Už je jasné, že kulturní průmysl je
po celém světě tak veliký a zaměstnává tolik lidí, že odsouvat kulturu
až tam, kde něco zbyde, má bohužel velké ekonomické důsledky.
Stejně jako v jakémkoli jiném odvětví.

V Nových Hradech i v okolí se nakonec nabídky na letní kulturní zá-
žitky přece jen objevily. A bylo na každém, co chce a potřebuje, co nav-
štíví. Velmi mne potěšil zájem Jihočeského divadla uskutečnit několik
představení v našem městě. To bylo ke cti naší lokalitě a zámeckému
exteriéru. Městské KIC zaznamenalo oproti loňskému roku pokles náv-
štěvnosti například u divadelních představení pro děti (loňský rok byl
opravdu rekordní), a také hudební festival klasické hudby byl ochuzen
o nejednoho milovníka houslí. Na rozdíl od toho byl koncert open air na
začátku prázdnin výborný a i „Strašení“ v zámeckém parku přilákalo
mnoho „nebojsů“. Výstavy a aktivity v galerii Koželužna byly přijímá-
ny s větším a vřelejším zájmem a návštěva na Skanzenu, který patří pod
Novohradské muzeum, byla rovněž návštěvnicky potěšující.

K tomu ale musím dodat, že nápor dovolenkářů na naše město mně
osobně úplně příjemný nebyl. A to myslím například v souvislosti se
zahlcením našeho města auty. I Terčino údolí se prohýbalo pod nápo-
rem korzujících a na místech a cestách, kde dříve nebylo ani živáčka,
jsem se střetávala (a to doslova) s „turisty nepřítomného zraku“. Když
se z některých občanů stanou turisté, jsou to úplně jiní lidé… A i to je
k zamyšlení, co je vlastně ještě únosné pro to, aby se domácí člověk
cítil doma jako doma a návštěvníků bylo na návštěvě tak akorát. Se
současnou společenskou a zdravotní situací v celém světě to bude
pravděpodobně brzo téma „do pranice“.

Prázdný klášter a nový Poutní dům ve zdejším kraji
Jak víme ze sociálních sítí, o všem se dá do nekonečna diskutovat (a

někdy bohužel neskutečně vulgárně) a co člověk, to jiný názor. A mám
na mysli opravdu názory, nikoli lži, to je samozřejmě rozdíl. Momen-
tálně hledám svůj názor na výstavbu tzv. Poutního domu na Dobré
Vodě. A kladu si tyto otázky: Jak se změní atmosféra na Dobré Vodě,

až tam bude plánovaný „hotel“, tedy Poutní dům? Bude tam tolik „ci-
zích lidí“, že už se mi tam nebude chtít jet na výlet? Budu se tam cítit
ještě jako „ve svém kraji“? Bude nápor na dopravu takový, že cesta na
Dobrou Vodu na kole už bude pro mne zapovězena? Má se toto místo
„poutnicky zkomercializovat“, když je pravděpodobné, že poutníci ne-
budou přicházet, ale přijíždět stovkami aut během celého roku? Je tře-
ba nový Poutní dům, když je u nás „volný klášter“ a poutníkům by se
určitě mohl líbit? Bude fascinující dominanta kostela pod Kraví horou
nenávratně pokažena? Máme právo „rejpnout“ do země a zase z ní
urvat nějaký ten sáh a přetvořit ho v „obchod“? A další otázky se mi
v hlavě množí. A určitě by bylo dobré hledat poctivě na ně odpovědi.
Jednání o záměru tzv. Poutního domu se uskuteční 16. září od
13 hod. v Horní Stropnici. Kdo už nyní ví, že se chce k dobrovodské-
mu tématu vyjádřit, může to udělat prostřednictvím Petice (uveřejněna
je na str. 10), ke které jsou podpisové archy i na novohradském infor-
mačním centru.

Poděkování
Děkuji za skvělou spolupráci místním hasičům, a to za dozorování

při kulturních akcích během celého prázdninového období. Děkuji i ře-
ditelce TSM paní Aleně Kedrušové a všem zaměstnancům technických
služeb, kteří pomáhali se zajištěním technicko-materiálních podmínek
při kulturních akcích. I díky vám všem byli pořadatelé i návštěvníci akcí
v dobrých rukách a v pohodě.

Až začne podzim, zakončíme léto
Místo plánované Václavské zábavy v Hotelu Máj bych Vás chtěla

pozvat na venkovní koncert na našem náměstí, a to poslední zářijovou
sobotu 26.9. od 15 hodin. Milovníci dechovky budou uspokojeni a ti
další doufám též. Účinkování dalších dvou kapel je v jednání a snad bu-
dou všichni muzikanti zdrávi tak, abychom nemuseli program měnit.
Přejme si tedy pěkné babí léto se zdravým tělem i myslí.

K. Jarolímková

Václavský koncert open air
Sobota 26.9.2020, od 15 hodin

novohradské náměstí / vstup volný

Akce pořádané ve Wellness hotelu Rezidence
v Nových Hradech

ZÁŘÍ – PROSINEC 2020

¢ 10.9. / čt Setkání Buquoyského someliérského klubu
¢ 17.9. / čt Koncert Laco Deci
¢ 1.10. / čt Koncert E. Truffaz
¢ 15.10. / čt Vernisáž obrazů Zdeněk Chrt – 17.30 h

koncert M. Hloucal – jazz, 19.30 h
¢ 29.10. / čt Koncert Luboš Andršt Group
¢ 5.11. / čt Divadelní představení

„Poslední sbohem Jakuba Krčína”
Kulturní společnost ALTA

¢ 15.11. / ne Koncert  Ivo Jahelka
¢ 26.11. / čt Koncert Neřež Trio
¢ 6.12. / ne Mikulášský koncert Nezmaři

Více informací o plánovaných akcích získáte na recepci hotelu na
tel.: +420 386 108 200 nebo na e-mailu info@rezidencenh.cz

Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
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Výstava s názvem „Radostně“
Uprostřed léta jsme vernisáží otevřeli další letošní výstavu v galerii

Koželužna, která nese název „Radostně“. Obrazy na ní jsou z ateliéru
výborné jihočeské malířky Markéty Mazancové, která vládne velkým
plátnům a olejomalbě. Její obrazy stojí určitě za to, abyste je viděli, po-
chopili a přemýšleli o výtvarné technice. A ačkoli jsou její práce „v ka-
tegorii“ abstraktna, mají vždy nějaký reálný předobraz či věc, takže
nemusíte tápat pouze v hledání nějaké myšlenky, kterou měla při malo-
vání „v hlavě“.

Markéta přizvala na svoji výstavu i kamarádku-malířku Annu Ir-
mannovovou, která dle mého názoru bohužel nemůže s Markétou
„umělecky zápasit“. Nicméně i to může být pro Vás, návštěvníky gale-
rie, zajímavá zkušenost, protože si uvědomíte, jak je Vám, když proží-
váte opravdu kvalitní umělecký zážitek nebo jenom koukáte na obrazy.

V závěru srpna byly některé obrazy Markéty Mazancové vyměněny
za jiné, a to z důvodu prodeje či přesunutí na další z jejích letošních vý-
stav. I proto můžete na výstavu přijít klidně znovu, ještě máte na to dva
zářijové víkendy. Těším se na Vaši návštěvu.

K. Jarolímková

Novohradská galerie Koželužna
Vás zve na výstavu fotografií

„NE-POVRCHNÍ“
Fotografie Jana Šmída Vás povznesou vysoko nad hlavu,
nad novohradskou krajinu, a fotografie Jany Nebesářové

Vás naopak pustí velmi blízko k věcem,
které pouhým okem nemůžete spatřit.

Jednomu k zobrazení vystavených fotografií posloužil dron
a druhému elektronový mikroskop

Zahájení výstavy bude
v sobotu 19. září od 14 hodin

Součástí zahájení výstavy
bude i komentovaná prohlídka s autory fotografií

Výstava potrvá do 31.10.2020 a bude otevřena:
út a čt 13–16 hod., so, ne, svátek 10–16 hod.

nebo po předchozí domluvě i v další dny

Novohradská galerie Koželužna, Komenského ulice 379
N. Hrady, K. Jarolímková, tel.: 602 150 208

kic@novehrady.cz, fcb-galeriekozeluzna
www.kicnvoehrady.cz/Koželužna

„Umění je jako slunce, které se taky nikomu
nevtírá. Když zatáhnete záclony a zavřete oke-
nice, tak vám slunce do bytu neleze, jenomže je
to vaše chyba, pane, že chcete žít potmě.“

Jan Werich

„Uměním a jen uměním se zdokonalujeme.
Umění a jen umění nás může odvrátit od špina-
vého, nebezpečného života.“ O. Wilde

„V umění je nejdůležitější být jiný, nikoli
nejlepší.“ Paul Cézanné

„Abychom žili tvůrčí život, musíme ztratit oba-
vy z vlastního chybování.“

Joseph Chilton Pearce

„Civilizovaná společnost potřebuje kultu-
ru a umění stejně jako vědu, jako zdroj vě-
dění a kreativity.“ Arjo Klamer
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Troufnu si tvrdit, že název výstavy pěkně korespondoval i s dopro-
vodným programem, na kterém se podílela malířka Markéta Mazanco-
vá. Sice jsem ji musela při plánování výstavy trochu dodávat odvahy,
aby s doprovodným programem – ateliérem pro veřejnost souhlasila,
ale výsledek byl skvělý. Zejména malba „abstraktního obrazu“ nadchla
všechny zájemce a neprofesionální malíře. Z pláten, které Markéta nej-
prve předpřipravila podmalbou, vznikly opravdu úžasné „věci“. Ateliér
byl přístupný všem, a to bez rozdílu věku či zkušenosti, takže bylo vel-
mi příjemné i vzájemné ovlivňování, inspirování a pak přesto různoro-
dé výsledky.

Dalším doprovodným programem bylo tvoření užitkové mísy tech-
nikou papírmašé a její následné malování abstraktními motivy. Počátek
tvoření byl na galerijním dvorku, skvělém to útočišti v letních dnech.
Další část se už odehrávala v sálku galerie. Práce to byla spíš pro ženy a
dívky, a hlavně pro radost mít něco originálního doma „na stole“.

Letní výtvarné doprovodné programy mají vždy příjemnou atmo-
sféru už jenom tím ročním obdobím, mísením se lidí různého naladění a
touze po radosti z tvoření. Kéž bude příští léto neméně tvořivé i v naší
galerii.

K. Jarolímková

Doprovodný program k výstavě „Radostně“
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Jaké byly Hrady kdysi?
Když před rokem vyšel v Novohradském zpravodaji první článek

ze série Jaké byly Hrady kdysi?, doufala jsem, že se podaří postupně
rozšířit sbírku starých fotografií a také záznamů vzpomínek, které
o Nových Hradech máme. A skutečně, díky projevenému zájmu něko-
lika místních pamětníků se naše muzejní sbírky o něco obohatily. Vel-
mi zajímavá je například fotografie, kterou k oskenování zapůjčila
paní Hojsáková. Ostroh, na kterém stojí Nové Hrady, je na tomto sním-
ku téměř holý, bez porostu stromů. Na obrázku ve Zpravodaji bohužel
zanikají jemné detaily, ale na původní fotografii jsou na svahu pod hra-
dem viditelné opěrné kůly. Nemyslím si, že by se jednalo o vinici. Tra-
duje se sice, že se kdysi pod hradem a městem vinná réva pěstovala, ale
to by bylo pravděpodobnější na svazích obrácených k jihu, nad údolím
Veverského potoka. Tady nejspíš půjde o něco jiného. Podle Antona Te-
ichla byl v roce 1842 oplocen městský kopec s vysázenými ovocnými
stromy, mohlo by se tedy jednat o tuto výsadbu. Na snímcích z přelomu
19. a 20. století je svah pod hradem již hustě porostlý stromy, takže foto-
grafie musí být podstatně starší, snad ze 60. let 19. století.

Za zapůjčení této vzácné fotografie k oskenování děkuji paní Hojsá-
kové a za zprostředkování panu Petráškovi. Možná že i vy máte doma
nějaké staré snímky Nových Hradů a okolí. Pokud je to tak, prosím při-
neste 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

Keramická dílna Kána
v Komunitním centru zve nejširší veřejnost
k návštěvě dílny v obvyklých časech:

Úterý od 17.00 hod. – dospělí
Středa od 14.00 hod. – malé děti

od 16.00 hod. – školní děti
Čtvrtek od 14.00 hod. – děti

od 16.00 hod. – děti
Patek od 9.00 hod. – senioři

V dílně vyrábíme užitnou keramiku, hrnky, misky, vázy, podnosy
a jiné výrobky pro běžné kuchyňské používání, dále zahradní a deko-
rativní keramiku.

Pro návštěvníky, kteří mají rádi práci s keramickou hlínou a mají
už dostatek výrobků, nabízíme setkání při této tvořivé činnosti u vý-
roby květináčů a truhlíků, které budou nabízeny k prodeji v kera-
mické dílně. Můžete s námi tak prožít příjemnou chvilku.

Začínáme hned první týden v září.
Za keramickou dílnu Vás srdečně zve

Ludmila Macková, tel.: 728 116 044

Inspirace pro přítomnost
Jsme někde uprostřed – staletí našich

obcí stojí za námi a každým dnem píšeme
nové události. Ohlížíme se za prací našich
předchůdců a vidíme inspiraci pro přítom-
nost. Hledáme návaznost a nacházíme ji,
vždyť rody v Ločenicích a Nesměni jsou
starobylé a často sedí na svých statcích po
staletí. Příjmení a jména po chalupách
jsou součástí zdejších dějin, stejně jako
příběhy, které se o nich tradují, události,
které zachytily kroniky nebo se vyprávějí
na zábavách.

Archivář Daniel Kovář odhalil kus naší společné historie, spiso-
vatel Jan Štifter ji doplnil o vzpomínky pamětníků, a tak je tady
krásná knížka, která spojuje minulé s přítomným a směřuje dál. Po-
dílela se na ní řada zdejších lidí, je to společná práce nás všech –
a jsem za ni rád. Přeji vám mnoho hezkých chvil při jejím čtení.

Jaroslav Bína, starosta obce

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

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

Divadelní představení pro děti:
¡ 5. 9. – O Palečkovi – Malé divadlo, ČB
¡ 12. 9. – Nuda! – Malé divadlo, ČB
¡ 17. 9. – Debata: Mikrokosmos a umění – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 19. 9. – To, co žije pod tvojí postelí – Malé divadlo, ČB
¡ 26. 9. – Kouzelná školka: Michal k snídani – DK Metropol, ČB

Divadelní představení:
¡ 2. a 3. 9. – Evita – DK Metropol, ČB
¡ 4. a 23. 9. – Bačkorové – JD, ČB
¡ 5. a 28. 9. – Nabucco – DK Metropol, ČB
¡ 7. 9. – Trenér – DK Metropol, ČB
¡ 7., 8., 9. a 11. 9. – Společenstvo vlastníků, pozvánka na schůzi – KD Vltava, ČB
¡ 8. 9. – Kominíček – JD, ČB
¡ 11. 9. – Zahajovací koncert sezóny orchestru JD – DK Metropol, ČB
¡ 12. a 14. 9. – Klíče odnikud – DK Metropol, ČB
¡ 12. 9. – Kati – JD, ČB
¡ 19. 9. – Prodaná nevěsta – Chřešťovice
¡ 19. a 21. 9. – Zabiják Anders – JD, ČB
¡ 21. 9. – Vztahy na úrovni – DK Metropol, ČB
¡ 22. 9. – Silnice/La Strada – DK Metropol, ČB
¡ 25. a 26. 9. – Tajemství – DK Metropol, ČB
¡ 30. 9. – Ďáblův sluha – JD, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady, hrané prohlídky:
¡ 3. 9. – 31. slavnost E. Destinnové: Varhanní koncert – Boršov n. Vlt.
¡ 4. 9. – Michal Horák – Borovany
¡ 4. 9. – Zdeněk Troška – Hluboká n. Vlt.
¡ 4. 9. – Listování: Čtyřlístek – Jaroslav Němeček – Studiová scéna

Na Půdě, ČB
¡ 5. 9. – Zeměvzduch – Veselí n. Luž.
¡ 7. 9. – 31. slavnost E. Destinnové: Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK

– DK Metropol, ČB
¡ 8. 9. – Strašidelné pověsti města ČB /noční prohlídky/ - ČB
¡ 10. 9. – Ondřej Havelka a Melody Makers – DK Metropol, ČB
¡ 10. 9. – 31. slavnost E. Destinnové: Violoncellový recitál

– Jihočeské muzeum, ČB

¡ 12. 9. – EHD: Komentované vyhlídkové plavby po Malši s V. Lannou ml.
– Kavárna Vlnna, ČB

¡ 12. 9. – EHD: Prohlídka vodárenské věže – ČB
¡ 12. 9. – EHD: Voda nejen pitná – Pomník V. Lanny, ČB
¡ 12. 9. – EHD: Piaristická vzdělanost ve zdech budějovického kláštera –

Klášter ČB
¡ 12. 9. – EHD: Prohlídka radnice – ČB
¡ 12. 9. – EHD: Zájezdní hostinec U Zelené ratolesti – ČB
¡ 12. 9. – EHD: Co vyprávějí archivní dokumenty o 1. pol. 19. stol.

– Státní okr. archiv, ČB
¡ 12. 9. – EHD: Vila rodiny Lannů v rakouském Gmundenu

– Jihočeské muzeum, ČB
¡ 12. 9. – EHD: Putování historií pro rodiny s dětmi – Radnice, ČB
¡ 12. 9. – EHD: Klasicistní stavitelství Josefa Sandnera – Eggertova vila, ČB
¡ 12. 9. – EHD: Od první budovy gymnázia J. V. Jirsíka – kostel sv. Václava, ČB
¡ 12.9.– EHD: Klasicismus, empír i biedermeier v histor. jádru města – radnice,ČB
¡ 12. 9. – EHD: Silueta – portrét lidského stínu – NPÚ, ČB
¡ 12. 9. – EHD: Rezidence rodu Lannů – Jihočeské muzeum, ČB
¡ 12. 9. – EHD: Jak bratři Ludwig a Carl Hardtmuthové přesunuli továrnu

– Hardtmuthova vila, ČB
¡ 12. 9. – EHD: Velkopodnikatel Vojtech Lanna jeho rod – Jihočeské muzeum, ČB
¡ 12. 9. – EHD: Purkmistr Sterneck a Č. Budějovice – NPÚ, ČB
¡ 12. 9. – EHD: Pošťácká pohádka – Městský park BosoNoha, ČB
¡ 12. 9. – EHD: Od koněspřežky k parní železnici – sraz u baru Žlutá Ponorka, ČB
¡ 12. 9. – EHD: Koncert souboru Žestě 200 – Jihočeské muzeum, ČB
¡ 15. 9. – Listování: Špeky /Rob Grant/ - Malé divadlo, ČB
¡ 15. 9. – Hlasoplet – DK Metropol, ČB
¡ 17. 9. – Petr Hapka a jeho potměšilí hosté – DK Metropol, ČB
¡ 17. 9. – Laco Deczi a Celula New York – Nové Hrady
¡ 19. 9. – Jiří Korn a 4TET – Hluboká n. Vlt.
¡ 22. 9. – 31. slavnost E. Destinnové: Komorní koncert – Jihočeské muzeum, ČB
¡ 23. 9. – 31. slavnost E. Destinnové: Magnificat /varhanní koncert/

– Klášter Zlatá Koruna
¡ 23. 9. – JF: Svěcení jara – DK Metropol, ČB
¡ 25. 9. – Sem Tam, Raf&Taksík, K. Lukáč – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 30. 9. – Malované na skle – DK Metropol, ČB
¡ 30. 9. – Tady a teď /prof. kvantové fyziky Jan Rak/ - DK Metropol, ČB
¡ 1. 10. – Erik Trufaz Quartet – Nové Hrady

Bližší informace k výše uvedeným představením najdete na
www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady.
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Léto v jižních Čechách  – a jaké vlastně bylo?
Na první pohled by se dalo říci, že trochu deštivé, trochu slunečné,

místy trochu nakažlivé a hlavně hodně přeplněné. Ano, turistů zde bylo
opravdu hodně. A nejen v Nových Hradech. Dle informací z Jihočeské
centrály cestovního ruchu nouzí o turisty netrpěly ani další regiony Ji-
hočeského kraje. Důvodů by se asi dalo najít mnoho. V první řadě to
byly obavy mnoha Čechů z prázdninových cest do zahraničí. Na dalším
místě je již tradiční přitažlivost jižních Čech a v neposlední řadě je nut-
né mezi důvody zvýšeného zájmu turistů o jižní Čechy počítat i dobře
cílenou propagaci a podpůrné programy Jihočeského kraje na podporu
ubytovatelů a krajem zřizovaných návštěvnických cílů.

Principem těchto podpůrných programů bylo poskytování slev z ceny
ubytování nebo ze vstupného a následné proplacení těchto slev Jihoče-
ským krajem. Zcela jednoznačně šlo o zajímavé lákadlo pro potenciální
návštěvníky Jihočeského kraje a protože k oběma programům byla při-
pravena intenzivní celostátní marketingová kampaň Léto v jižních Če-
chách, tak zapojení ubytovatelů do programu přineslo velmi zajímavou a
dnes možno říci, že i úspěšnou propagaci jejich ubytovacích kapacit.

Program na podporu ubytovatelů byl připraven Jihočeskou centrá-
lou cestovního ruchu, která se mohla opřít o destinační společnosti pů-
sobící celkem v jedenácti turistických oblastech jižních Čech. Jednou
z těchto oblastí je i Novohradsko-Doudlebsko, v které působí stejno-
jmenný spolek vykonávající roli destinačního managementu oblasti.
Úkolem spolku bylo v průběhu čtrnácti červnových dní oslovit všechny

provozovatele tzv. hromadných ubytovacích zařízení (tj. hotely, pen-
ziony, ubytovny) na Novohradsku a Doudlebsku, představit jim slevo-
vý program, se zájemci připravit smlouvu a vytvořit propagaci na
stránkách www.leto.jiznicechy.cz.

V průběhu léta se do programu v naší turistické oblasti zapojilo cel-
kem 27 ubytovacích zařízení, z nichž 8 bylo z Nových Hradů (včetně
Hotelu Máj). Slevu na ubytování získalo k 31.8. celkem 1 254 turistů,
kterým byla poskytnuta sleva na ubytování v celkové výši 1 050 000 Kč.
Ve srovnání s jinými regiony Jihočeského kraje je to nadprůměrný vý-
sledek. Pouze regiony s mnohem vyšším ubytovacím potenciálem byly
na tom lépe (Český Krumlov, Budějovicko, Třeboňsko, Šumava).

Léto tedy pomalu končí, ale slevový program na ubytování bude mít
své pokračování až do konce listopadu. Pochopitelně, že nelze od pod-
zimu očekávat stejnou návštěvnost jako v létě. To je fakt, se kterým se
musí pracovat a proto se nyní připravuje úprava podmínek, které by
měly více motivovat k podzimním pobytům.

Do podzimní části slevového programu se mohou hlásit i další zá-
jemci z řad ubytovatelů, kteří by rádi podpořili vytíženost svých kapacit
pro období od září do listopadu. Vždyť podzim na Novohradsku a
Doudlebsku má také své kouzlo.

Pro více informací můžete kontaktovat Michala Jarolímka,
tel.: 776 296 285 nebo novohradskodoudlebsko@seznam.cz

Mgr. Michal Jarolímek, jednatel Novohradsko-Doudlebsko, z.s.

Od 24.7. si do konce srpna v hotelu Máj v rámci slevového programu
zarezervovalo ubytování 68 hostů za téměř 80 000 Kč

Novohradsko-Doudlebsko
podporuje produkty,

které jsou Opravdu od nás
Opravdu od nás je značka, kterou od roku 2019 destinační spo-

lečnost Novohradsko-Doudlebsko dává řemeslným, potravinovým
a uměleckým výrobkům, které vznikají díky šikovným rukám vý-
robců z turistické oblasti Novohradsko-Doudlebsko.

Na začátku stálo přesvědčení členů tohoto spolku, že ve městech
a obcích naší turistické oblasti existuje řada šikovných lidí, kteří dě-
lají zajímavé, užitečné, chutné a pěkné věci a že těmto lidem je dob-
ré pomáhat tak, aby se zvýšil odbyt jejich výrobků. Proto jsme
vytvořili značku a kritéria pro její udělování a v srpnu 2019 proběhlo
první kolo certifikace lokálních výrobků. Značka Opravdu od nás
byla tehdy udělena prvním čtrnácti výrobkům. Jejich přehled lze na-
jít na www.novohradsko-doudlebsko.cz

V letošním roce se seznam certifikovaných lokálních produktů
z turistické oblasti Novohradsko-Doudlebsko se opět rozšířil. Certi-
fikační komise posoudila celkem 17 potravinových, řemeslných i
uměleckých produktů a udělila všem značku Opravdu od nás. Kaž-
dý produkt komise posuzovala v pěti kritériích. Hodnotila to, jestli
se produkt vyrábí přímo v regionu z místních surovin, jestli je výro-
ba přátelská k životnímu prostředí a jestli má výrobek v regionu tra-
dici, či jde o nový produkt. Dále komise sledovala míru ruční práce
na výrobě a originalitu či jedinečnost v rámci regionu.

Seznam nově certifikovaných výrobků uvádíme v tabulce

Všichni výrobci nově certifikovaných výrobků by měli převzít
certifikát 19. září v rámci regionální výstavy Kaplický ušák. Desti-
nační společnost Novohradsko-Doudlebsko bude všem producen-
tům certifikovaných výrobků pomáhat v marketingu a současně
bude hledat či sama vytvářet odbytové příležitosti. Všechny certifiko-

vané výrobky si totiž zaslouží, aby se dostaly
k co největšímu okruhu zákazníků. V dalších
číslech Novohradského zpravodaje budeme
proto jednotlivé výrobky a jejich výrobce
představovat podrobněji.

Mgr. Michal Jarolímek
jednatel Novohradsko-Doudlebsko, z.s.

Seznam nově certifikovaných výrobků značkou
Opravdu od nás

Žadatel Produkt

Lukášová Romana Látkové dekorativní předměty

Ing. Tereza Fenclová Pečivo, zákusky, dorty

Milan Deveter Borovanský med

Foitl řeznictví a uzenářství v.o.s. Fermentované klobásy

Ing. Petr Lechner Sušené ovoce

Ing. Petr Lechner Sušené byliny

Ing. Vendula Lechnerová Kváskové pečivo

ZD Netřebice Mák

Pivovar Zevlův mlýn Pivo Zewl 100 dvourmutové

Pivovar Zevlův mlýn Zevlova dunajská klobása

Pivovar Zevlův mlýn Zevlův lovecký salám

Pivovar Zevlův mlýn Zevlův šunkový salám

Pivovar Zevlův mlýn Pivo Zewl 120 dvourmutové

František Rouha Kmín

František Stodolovský Borovanské borůvkové víno

Andrea Vachová Kroužkované šperky a módní doplňky

Ekofarma Zálinský dvůr Hovězí maso BIO
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Sportu zdar a fotbalu zvlášť
Tak tohle jsem slýchával dříve v televizi dost často, ale ve zprávách

jsem toto „heslo“ ani jednou nezaznamenal. Až nedávno jedna redak-
torka sportu tohle vyslovila na konci zpráv. Říkal jsem si, co se děje? Že
by nastala jiná doba fotbalu u nás? Každopádně jsem měl radost.

Možná si toho všimlo více fotbalistů a také se asi všichni divili. Ta
redaktorka by si zasloužila alespoň pochvalu, neboť to „heslo“ zaznělo
na konci zpráv a to si lidi nejvíce pamatují.

Koronavirus napadl také fotbal! Těžce to nesou zejména západní a
jižní země Evropy, kde je fotbal náboženstvím. Když se řekne nábožen-
ství, tak se myslí především Itálie. Ale co „kolébka“ Anglie? A co Špa-
nělsko, Německo, Francie, Nizozemsko, Řecko, Belgie a další! Nákaza
se dostala i do Brazílie. Když se řekne Brazílie a fotbal? To je jako nosit
dříví do lesa!

Ještě k té Itálii. Tam výborní fotbalisté nemůžou jen tak jít po ulici.
Okamžitě je kolem hlouček lidí a ty chtějí nejen podpisy, ale také se vy-
fotit a pobavit se o fotbalu atd. Prostě fotbal v Itálii se vším všudy! Itálie
těžce nesla, že se nedostala do „Ruska“ na MS. V rozhodujícím zápase
podlehla Švédsku. Okamžitě se to řešilo i na „vládě“ A to tak, že Itálie
v další kvalifikaci na ME skončila mezi nejlepšíma, když neztratila
ani bod!

Je také normální, že někteří fanoušci i někteří hráči jdou dopoledne
do kostelů a odpoledne vyráží na fotbal. Mnozí lidé by chtěli vědět, jak
je to s popularitou sportů u nás a také v zahraničí.

Tak tedy první tři místa u nás: 1. fotbal, 2. hokej, 3. tenis
venku: 1. suveréně fotbal, 2. tenis, 3. basketbal
Závěrem….
Tomáš Souček přestoupil ze Slávie do anglického West Ham Uni-

ted. Přestože West Ham skončil ve druhé polovině tabulky, diváci stej-
ně přijdou. Kapacita stadionu je 60 tisíc diváků. Z toho držitelů
permanentek je 55 tisíc!

Miroslav Hruška

Proč milujeme fotbal?... protože tam na hřišti jsme všichni stejní!

Tenisový turnaj
o Novohradský pohár

Letošní tenisová sezóna začala navzdory epidemiologickým okol-
nostem nezvykle brzy. Již v polovině dubna byly kurty připraveny ke
hře, což se také náležitě využívalo. Chuť si zahrát byla velká, takže se
ujal nápad po několika letech odmlky uspořádat tenisový turnaj ve čtyř-
hře pro amatérské tenisty z Nových Hradů a okolí.

V sobotu 26. 6. 2020 se tak na novohradských kurtech sešlo celkem
14 dvojic, které byly vylosovány do tří skupin. Ve skupinách se hrálo sys-
témem „každý s každým“ na jeden vítězný set a nejlepších osm dvojic
pak postoupilo do vyřazovací části turnaje. Do finále se osmičlenným pa-
voukem nakonec probojovala domácí dvojice P. Šebela, K. Cepák, která
nastoupila proti J. Dvořákovi a J. Flaškovi. Obě dvojice si tak zopakovaly
svůj zápas ve skupině. Bohužel však naše domácí dvojice nepotvrdila ví-
tězství ze skupiny 6:2 a po boji ve finále podlehla hostům 4:6.

Sportovní vítězství tak domácím sice uniklo, nicméně po organizační a
pořadatelské stránce si členové novohradského tenisového oddílu vítězství
plně zasloužili. Dík za to patří především V. Janouškovi a jeho dceři Klá-
ře, která po celý den zajišťovala pro hráče občerstvení. A že v tom vedru
byly nároky na pitný režim opravdu veliké, není nutno pochybovat.

Poděkování patří pochopitelně i Tělovýchovné jednotě Nové Hra-
dy, jejíž předseda, I. Dorotovič, turnaj zahájil. Díky finanční podpoře
TJ mohly být nakoupeny pěkné ceny pro nejúspěšnější dvojice a občer-
stvení pro všechny přihlášené hráče. Michal Jarolímek

ŠACHOVÁ AKADEMIE VŠTE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
VE SPOLUPRÁCI S BK NOVÉ HRADY NABÍZÍ

ZÁJMOVÝ KROUŽEK ŠACHU
PRO DĚTI V NOVÝCH HRADECH

¢ Mladý/á začínající šachista/ka
– základy výuky hry v šachu pro 1. a 2. třídu
(případně i starší začátečníky se zájmem o šach)

Úterý 16.00 – 16.45 hod.

¢ Pokročilý/á šachista/ka
– pokročilá výuka hry v šachu 2. a vyšší třídy.

Úterý 17.00 – 17.45 hod.

Zájmové kroužky začínají od 8. září 2020 v budově Kulturně-spol-
kového domu, Česká 74, 373 33 Nové Hrady, kde budou poskytnuty
další upřesňující informace.

Vyučující trenéři: František Rolinek, trenér 3. třídy
Kontakt: e-mail: frantisek.rolinek@seznam.cz, tel.: 608 999 140
Dominik Rolinek, trenér 3. třídy
Kontakt: e-mail: dominik-rolinek@seznam.cz, tel.: 777 999 192

V srpnu se již podruhé uskutečnil mezinárodní šachový turnaj OPEN
NOVÉ HRADY, kterého se zúčastnilo celkem 48 hráček ve věku 8 - 85 let
z ČR a Rakouska.
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Již posedmé se konalo od 27. do 31. čer-
vence 2020 v areálu Sportovního klubu policie
v Českých Budějovicích letní příměstské sou-
středění mládeže do patnácti let. Tuto sportov-
ní akci organizuje a trenérsky zajišťuje oddíl
Sebeobrany Allkampf-Jitsu, Sportovního klu-
bu policie v Českých Budějovicích ve spolu-
práci s trenéry TJ karate Nové Hrady.

Příměstského soustředění se účastnilo 47 dětí
nejen z řad oddílů SKP České Budějovice a TJ
karate Nové Hrady.

V dopoledních hodinách děti trénovali se-
beobranu a karate, ale také měli přednášky,
ukázky a oběd, který dodává gastronomická
firma z Českých Budějovic. V odpoledních
hodinách opět děti trénovali pod dohledem
zkušených instruktorů a dále pak měli mož-
nost si vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, sou-
těžili v atletických disciplínách, přednášeli jim
policejní mluvčí, psovodi, ale i pracovníci kri-
minalistických expertíz Krajského ředitelství
policie Jihočeského kraje. Navštívili jsme
s dětmi Jihočeské letiště v Českých Budějovi-
cích. Někteří členové se účastnili zkoušek na
stupně technické vyspělosti v karate a v Sebe-
obranném systému Allkampf-Jitsu. Na závěr
soustředění se pekli buřty, hrálo se na kytaru,
zpívalo se a také byla diskotéka a promítání
dětmi vybraného filmu.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Letní příměstské soustředění mládeže v Českých Budějovicích

TV ANTÉNY

SATELITY
Montáže TV a SAT antén pro bytové

domy STA a rodinné domy
Dodání a instalace setbox,

televizorů s normou DVBT2,
satelitních systémů a receiverů.

Libor Vondrášek  602 314 046
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