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Vrátit se do starých nových obyčejných dnů
Léto definitivně skončilo a s ním i jeho osvěžená a prosluněná nálada. Prázdninovou optimis-

tičtější atmosféru opět vystřídala „kovidová“ nejistota, kterou jsme prožívali o letošním jaru.
A vypadá to, že do těch opravdu „starých kolejí“ se už asi těžko budeme moci vrátit. Na druhou
stranu – byly ty „staré koleje“ ve všem tak úžasné? Byli jsme všichni tak skvěle spokojeni se
vším, co nás obklopovalo, co jsme vytvářeli, co a jak nám veleli mocipáni či svatí, co a jak jsme
si udělali nebo za nás udělali jiní? Není právě nyní příležitost vrátit se, obezřetně prozkoumat
věci minulé a začít dělat něco jinak?

A asi budeme muset začít od podlahy, z gruntu, tedy od přírody, takže od člověka. Protože
člověk je součástí přírody… a nemá zadní vrátka. Nyní to pociťujeme opravdu naplno. Našimi
„kolegy“ jsou nejen domácí zvířata, exotika ze ZOO, ale i ti nejmenší tvorové, kteří jsou tak
malí, že je nevidíme. Třeba viry či paraziti. Pro ty dva poslední jmenované jsme skvělými hosti-
teli. Tak nyní jenom přijmout, že součástí té přírody opravdu jsme se všemi důsledky, výhodami
či nebezpečím. A až budeme na tu svoji přírodu (zem, vodu, hory, lesy,… človíčka) o něco las-
kavější, opatrnější a spravedlivější, tak potom i my (celé lidské plémě) se budeme možná mít
„nějak lépe“ a začnou nám nové obyčejné dny.

Jedno je však jisté. Za tu nedlouhou „kokovidskou“ dobu asi všichni víme, že se navzájem
potřebujeme, že jako lidi jsme druhem velmi závislým na životě ve smečce, potřebujeme milo-
vat bližního svého a toužíme se „nasdílet“. Je smutné, když dnes máme zábrany obejmout se
nebo si podat přátelsky ruku, zakrýváme si ústa, takže se na sebe nemůžeme usmívat, na něco
společného se těšíme a vzápětí všechno padá do stoupy. Tak jak dál? Nejdřív asi každý sám, co
nejlépe a ze všech sil a pak to všechno zase spojíme…

Hodně zdraví a štěstí. K. Jarolímková

Benefiční akce „Kdo má rád?“, přesunutá z červnového termínu na
září, se konala v Hotelu Máj. Malé ohlédnutí najdete uvnitř čísla. K. J.

Ve zpravodaji se dozvíte i o tom, jaké bylo v srpnu tradiční Nakolické
posvícení. K. J.

Hotel Máj se stal i skvělým a prostorným zázemím pro šachisty. Dou-
fám, že podobné „šachové zápasy“ budou v našem městě i nadále vítá-
ny. Už jen proto, že šachy procvičují lidský rozum. K. J.

Předposlední letošní výstava v galerii Koželužna se jmenuje
NE-POVRCHNÍ. A snad osloví nejen zájemce o fotografie, ale ty,
kteří chtějí vědět víc o věcech kolem nás. K. J.

Karolína Houserová zvítězila v disciplínš kata,
Ondřej Morong vybojoval stříbrnou medaili
v disciplíně kata a trenér mládeže a rozhodčí
s republikovou licencí Tomáš Hermann M.H.
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Na velikosti (rybníku) tentokrát nezáleželo. Spíš na pohodové a
lovecké atmosféře. Více o rybářských závodech uvnitř NZ

Co jiní poškodí, to druzí napravují. Několik dobrovolníků šlo opět uklízet náš svět. Více o této akci se dočtete uvnitř NZ

Fotomozaika „nazeleno“
anebo zprávičky z přírody…
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Zápis z 62 . schůze městské rady
ze dne 07.09.2020

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 61. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 61. jednání rady města.

� 2. Dodatek č. 1 Smlouva o dílo
Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke smlou-
vě o dílo na akci Nové Hrady – Obnova
dávkování chemikálií na ÚV a pověřuje
starostu jeho podpisem.
(Rada města obdržela návrh dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo na akci Nové Hrady - Obno-
va dávkování chemikálií na ÚV uzavřené se
zhotovitelem: VODASERVIS s.r.o., Žďár
nad Sázavou. Dodatek mění cenu díla, kdy
dochází k celkovému navýšení ceny za dílo
o 87.200 Kč bez DPH.
Důvodem navýšení ceny je nové řešen
vápenného sytiče, kdy na místo původně
plánované opravy starého kovového syti-
če dochází k pořízení nového plastového
sytiče. V rozpočtu byla původně plánová-
na oprava za 74 000,-Kč bez DPH, pořízení
nového vychází na 138 800,-Kč + demontáž
starého sytiče 22 400,-Kč, což po započtení
činí nárůst ceny o 87 200,-Kč. Změna byla
odsouhlasena provozovatelem projektan-
tem, provozovatelem vodohospodářského
majetku města i stavebním dozorem.)

� 3. TSM – prodloužení jmenování
ředitelky
Rada města jmenuje od 1.1.2021 paní Alenu
Kedrušovou ředitelkou Technických služeb
města Nových Hradů, a to na dobu určitou
do 31.12.2022.
(Rada pozvala na své jednání ředitelku
TSM Nové Hrady pí. Alenu Kedrušovou.
Rada města v souvislosti s blížícím se plá-
novaným koncem jejího funkčního (pracov-
ního) období projednala způsob řešení
výběru nové ředitelky či nového ředitele.
Rada města současně nabídla paní ředitelce
A. Kedrušové možnost prodloužení pracov-
ní smlouvy na pozici ředitelky TSM Nové
Hrady na dobu určitou do 31.12.2022. Paní
A. Kedrušová souhlasila s návrhem s tím, že
bylo ujednáno, že výběrové řízení na pozici
nástupce či nástupkyně bude vyhlášeno tak,
aby o výběru nejvhodnějšího kandidáta či
kandidátky na tuto pozici rozhodovalo ve-
dení města, které vzejde z komunálních vo-
leb na podzim 2022.)

� 4. Revokace usnesení – ředitelka MŠ
Rada města ruší usnesení č. 18 z 58. jednání
rady města a nově souhlasí a schvaluje pla-
tební výměr ředitelce mateřské školy a pře-

řazení do odpovídající platové třídy s účin-
ností od 01.09.2020.
(Rada opětovně projednala žádost ředitelky
MŠ Nové Hrady Mgr. Olgy Tuscherové o
schválení platebního výměru ředitelky ma-
teřské školy a přeřazení do odpovídající pla-
tové třídy. V rámci předchozího projednání
(rada č. 58, bod 18) došlo k nepřesnému
uvedení data s účinností od 01.01.2021,
nově s účinností od 01.09.2020.)

� 5. Pacht – pozemky, k.ú. Byňov
Rada města schvaluje záměr propachtovat
pozemky parc. č. 2347, 2413, 2357, 2361,
2331, 2509, 2502, 2578, 2410/1, 2590,
2397, 2303/1, 2466 a 2580 o celkové výmě-
ře 131 054 m2 vše v k.ú. Byňov, na dobu ur-
čitou pěti let, minimální částka pronájmu
3.500 Kč/ha/rok a pověřuje tajemníka MěÚ
zveřejněním na úřední desce města.
(Rada projednala propachtování pozemků ve
vlastnictví města Nové Hrady v k.ú. Byňov a
současně rozhodla, že předmětné pozemky
budou zveřejněny v rámci výběrového říze-
ní (pacht za účelem zemědělského využití)
pro období 1.10.2020 - 30.9.2025.)

� 6. Navýšení paušálu – Přestupková
komise
Rada města souhlasí s paušální navýšením od-
měn členům KPPP dle návrhu od 01.10.2020.
(Rada města obdržela od předsedů Komise
přestupků podklady pro možné navýšení
paušálních měsíčních odměn členů KPPP.
Navýšení odměn je vyvoláno, mimo jiné,
změnou přestupkového práva, který nabyde
účinnosti 01.10.2020 a zvyšující se admi-
nistrativní činností.)

� 7. Nabídka – obnova kanalizace
Rada města souhlasí se zpracováním PD od
Ing. Václava Houšky k akci "Nové Hrady -
Ulice 5. května, obnova kanalizace" dle ná-
vrhu a nabídkového listu a pověřuje starostu
města dalším jednáním.
(Rada obdržela nabídku na zpracování
projektové dokumentace na akci "Nové
Hrady - Ulice 5. května, obnova kanali-
zace" od Marcely Houškové (v z. Ing.
Václav Houška). Finanční náročnost
zpracování projektové dokumentace zpra-
cované dle požadavku činí 95.000Kč - zpra-
covatel není plátcem DPH.)

Zápis z 61. schůze městské rady
ze dne 31.08.2020

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 60. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 60. jednání rady města.

� 2. Pronájem pozemku – Kříž
Rada města bere na vědomí žádost o proná-
jem části pozemku parc. č. 2413 v k.ú. By-

ňov a postupuje žádost k projednání Osad-
nímu výboru Byňov, Jakule, Štiptoň.
(Rada obdržela od pana L. Kříže, Byňov žá-
dost o pronájem části pozemku parc. č.
2413 v k.ú. Byňov. Žadatel by rád prodlou-
žil pronájem části pozemku v rozsahu stej-
ném jako při dosavadním pronájmu.)

� 3. Nájem/pacht – Rybářství Nové
Hrady s.r.o.
Rada města bere na vědomí žádost od spo-
lečnosti Rybářství Nové Hrady, s.r.o., Nové
Hrady.
Rada města souhlasí s pronájmem rybníku
Nadnakolický (pozemek parc.č. KN 979,
k.ú. Nakolice) a pověřuje tajemníka MěÚ
Nové Hrady zveřejněním záměru pronájmu
na úřední desce města za minimální částku
8.232 Kč/rok na dobu 10 let s výpovědní
lhůtou 12 měsíců.
(Rada obdržela od společnosti Rybářství
Nové Hrady, s.r.o., Nové Hrady Žádost o
uzavření nájemní/pachtovní smlouvy na
užívání rybníku Nadnakolický (pozemek
parc.č. KN 979, k.ú. Nakolice) s tím, že
dnem 31.12.2020 skončí platnost stávající
nájemní smlouvy a společnost Rybářství
Nové Hrady, s. r. o má zájem tento rybník
využívat.)

� 4. Žádost o vyjádření – Poles
Rada města bere na vědomí žádost pana
B.Polese ve věci výstavby garáží na poze-
mku parc.č. 971/33, k.ú. Nové Hrady.
Rada města pověřuje starostu dalším jedná-
ním ve věci legislativního zajištění stavby
garáží dle upraveného záměru výstavby ga-
ráží.
(Rada obdržela od pana B. Polese, Nové
Hrady Žádost o vyjádření k záměru: Vý-
stavba garáží na pozemku parc.č. 971/33,
k.ú. Nové Hrady. Žadatel ve své žádosti na-
vrhoval změnu šířky garáží oproti původní-
mu projektovému záměru, dotazoval se na
cenu pozemku a způsob zajištění elektrické
přípojky. Rada konstatovala, že šířku jed-
notlivých garáží je možno upravit dle návr-
hu, schválení ceny pozemků pod garážemi
je v kompetenci zastupitelstva města, nic-
méně s ohledem na plánovanou úpravu ce-
nové mapy by se cena mohla pohybovat
kolem 200 Kč/m2. Zajištění elektrické pří-
pojky v případě prodeje pozemků jednomu
žadateli či společenství vlastníků garáží by
bylo v režii stavitele. Rada města pověřila
starostu dalším jednáním ve věci legislativ-
ního zajištění stavby garáží dle upraveného
záměru výstavby garáží.)

� 5. Ukončení nájemní smlouvy – Poles
Rada města souhlasí s ukončením nájemní
smlouvy dohodou panu B. Polesovi, Nové
Hrady ke dni 31.08.2020 a pověřuje Tech-
nické služby (p. Duspivová) města Nových
Hradů zpracováním dohody o ukončení ná-
jemní smlouvy.
(Rada obdržela od pana B. Polese, Nové
Hrady Žádost o ukončení nájemní smlouvy
prostoru sloužícího k podnikání dohodou ke
dni 31.08.2020. Jedná se o část stavby č.p.
98, na pozemku parc.č. st. 127 v k.ú. Údolí
u Nových Hradů.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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� 6. Oznámení – ZŠ Nové Hrady
Rada města bere oznámení o zahájení škol-
ního roku 2020/2021 na vědomí.
(Rada města obdržela od ředitele ZŠ Nové
Hrady, pana Mgr. Kříhy, žádost o seznáme-
ní rodičovské veřejnosti s oznámením zahá-
jení školního roku 2020/2021.)

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

� 8. 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.)

� 9. Stížnost skatepark – Vochozka
Rada bere na vědomí stížnost pana P. Vo-
chozky s tím, že pro předmětné hrací prvky
se v současné době hledá a vybírá z několika
jiných vhodných lokalit, na které by skate-
park mohl být přesunut a umístěn.
(Rada obdržela od pana P. Vochozky, Nové
Hrady stížnost na opakovaný zvýšený hluk
a nepořádek vznikající na stávající asfaltové
ploše, kde jsou umístěny jednotlivé hrací
prvky pro skatepark, spolu s žádostí o jeho
odstranění.)

� 10. NPR Červené blato – Protokol
o vypořádání připomínek a schválení
plánu péče
Rada bere na vědomí Protokol o vypořádání
připomínek a schválení plánu péče o Národ-
ní přírodní rezervaci Červené blato na obdo-
bí 2021-2032.
(Rada obdržela od Ministerstva životního
prostředí ČR Protokol o vypořádání připo-
mínek a schválení plánu péče o Národní pří-
rodní rezervaci Červené blato na období
2021-2032.)

� 11. NPR Žofinka – Protokol o vypořádání
připomínek a schválení plánu péče
Rada bere na vědomí Protokol o vypořádání
připomínek a schválení plánu péče o Národ-
ní přírodní rezervaci NPR Žofinka na obdo-
bí 2021-2032.
(Rada obdržela od Ministerstva životního
prostředí ČR Protokol o vypořádání připomí-

nek a schválení plánu péče o Národní přírod-
ní rezervaci Žofinka na období 2021-2032.)

� 12. Certifikát environmentálního
vyúčtování – ASEKOL a.s.
Rada města bere na vědomí informaci o udě-
lení Certifikátu environmentálního vyúčto-
vání pro Město Nové Hrady od společnosti
ASEKOL a.s.
(Rada obdržela prostřednictvím Odboru ži-
votního prostředí MěÚ Nové Hrady Certifikát
enviromentálního vyúčtování od společnosti
ASEKOL a.s. pro město Nové Hrady za rok
2019, kdy vytříděním vysloužilého elektra
napomohlo významnou měrou k ušetření ži-
votního prostředí.)

� 13. Investiční dotace pro JSDH obcí –
předběžná alokace
Rada města bere na vědomí příslib předběž-
né alokace finančních prostředků ve výši
450.000 Kč na pořízení dopravního auto-
mobilu pro SDH Údolí u Nových Hradů
a pověřuje starostu města ve spolupráci
s Investičním a majetkovým odborem
MěÚ Nové Hrady dalším jednáním.
(Rada obdržela od Investičního a majetkové-
ho odboru MěÚ Nové Hrady zprávu o před-
běžné alokaci na rok 2021 - Investiční dotaci
pro JSDH obcí (pořízení osobního automobi-
lu), kdy bylo zažádáno o investiční dotaci na
pořízení dopravního automobilu pro SDH
Údolí u Nových Hradů v maximální výši
450.000 Kč.)

� 14. Žádost o odprodej části pozemků
v k.ú. Byňov
Rada města bere na vědomí žádost J. Stein-
hausera, Byňov o prodej části pozemku
parc.c. 1883/1 (dle GP č. 419-113Fi/2020 se
jedná o pozemek parc.č. 1883/7 o výměře
7 m2 a pozemek parc.č. 2566/3 díl "d" o vý-
měře 24 m2) a část pozemku 2566 (dle GP
č. 419-113Fi/2020 se jedná o pozemek
parc.č. 2556/3 díl "c" o výměře 36 m2) vše
k.ú. Byňov o celkové výměře 67m2 a postu-
puje žádost Osadnímu výboru Byňov, Ja-
kule a Štiptoň k místnímu šetření.
(Rada obdržela od J. Steinhausera, Byňov, žá-
dost o odprodej části pozemků v k.ú. Byňov
za účelem narovnání vlastnické hranice pro
výstavbu oplocení nemovitosti. Jedná se pro-
dej části pozemku parc.c. 1883/1 (dle GP č.
419-113Fi/2020 se jedná o pozemek parc.č.
1883/7 o výměře 7 m2 a pozemek parc.č.
2566/3 díl "d" o výměře 24 m2) a část poze-
mku parc.č. 2566 (dle GP č. 419-113Fi/2020
se jedná o pozemek parc.č. 2556/3 díl "c"
o výměře 36 m2) vše k.ú. Byňov o celkové
výměře 67m2.)

� 15. Žádost o zařazení pozemku do
územního plánu pro výstavbu
rodinného domu
Rada města bere na vědomí žádost pana
J. Lososa, Údolí s tím, že na základě probí-
hajícího řízení ve změně územního plánu
(ÚPD po veřejném projednání - termín, do
kterého mohla veřejnost uplatnit námit-
ky/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 od pana J. Lososa, Údolí,
žádost o zařazení pozemku parc.č. 1202/1,
k.ú. Údolí u Nových Hradů do územního
plánu pro výstavbu rodinného domu.)

� 16. Záměr výpůjčky – Pasiv
– dětská lékařka
Rada města schvaluje záměr vypůjčit neby-
tové prostory stavby čp. 467 na pozemku
parc.č. st. 910 - Pasivní dům o celkové ploše
221,96 m2 za účelem umístění a provozová-
ní ordinace a zázemí pro dětskou lékařku a
pověřuje tajemníka MěÚ Nové Hrady zve-
řejněním záměru vypůjčit nemovitou věc
dle návrhu.
(Rada byla starostou seznámena o jednání s
dětskou lékařkou MUDr. V. Šebestovou,
kdy se jako vhodnými prostory pro umístění
a provozování činnosti praktické lékařky
pro děti a dorost jeví stavba čp. 467 na poze-
mku parc.č. st. 910 - Pasivní dům. Stavba by
byla nabídnuta formou výpůjčky. Celková
plocha k výpůjčce - 221,96 m2. Paní dok-
torka V. Šebestová dle dohody zajistí vy-
bavení ordinace, město Nové Hrady bude
nápomocno s rekolaudací objektu pro vy-
užití jako zdravotnické zařízení.)

� 17. Cenové podmínky pro výlep
volebních plakátů
Rada města schvaluje částku za výlep vo-
lebních plakátu ve výši 100 Kč bez DPH za
kus pro volby do krajského zastupitelstva v
říjnu 2020. Veškeré užívání plakátovacích
ploch se bude dále řídit Pravidly užívání
plakátovacích ploch v Nových Hradech a
osadách ve vlastnictví města Nové Hrady.
(Rada města byla na základě Pravidel uží-
vání plakátovacích ploch v Nových Hra-
dech a osadách ve vlastnictví města Nové
Hrady seznámena s cenovými podmínkami
pro výlep volebních plakátů. Cena za výlep
volebních plakátu byla navržena na 100 Kč
bez DPH za ks.)

� 18. Smlouva o smlouvě budoucí –
"Hlinov, K 1200/1-kabel NN"
Rada města souhlasí se 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, za jednorázo-
vou úplatu ve výši 10.000 Kč a postupuje
návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti EI Projekt
s.r.o., České Budějovice návrh smlouvy č.:
1030060891/002 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene na stavbu: Hlinov,
K 1200/1-kabel NN. Stavbou bude zatížen
pozemek parc. č. 1180/2 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů - nezpevněná cesta..)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

Informace pro žadatele o dotaci
v rámci Programu pro poskytování dotací zájmovým organizacím
z rozpočtu města Nové Hrady

Město Nové Hrady připravuje změnu pravidel Programu pro poskytování dotací zájmo-
vým organizacím z rozpočtu města Nové Hrady. Z tohoto důvodu nebudou v tradičním termí-
nu (konec října) přijímány žádosti o podporu pro rok 2021. Změnu pravidel projedná
zastupitelstvo města na konci října 2020, žádosti pak dle nových pravidel budou přijímány na
konci listopadu.

Bližší informace naleznete na internetových stránkách města nebo je poskytne zaměst-
nankyně MěÚ Nové Hrady Lenka Roulová (kontakt: LenkaR@novehrady.cz, 386 101 056)



říjen 2020 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 5

ZÁPIS  z 10. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 3. září 2020

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

Celkem bylo přítomno 14 členů
zastupitelstva.

Zapisovatel: Ing. Vladimír Schusser
– tajemník městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se konalo
od 18.00 hodin v sále Kulturně-spolkového domu
v Nových Hradech. Bylo přítomno 14 členů za-
stupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastu-
pitelstvo je usnášeníschopné. Pan starosta
konstatoval, že zápis z 9. zasedání zastupitel-
stva byl řádně ověřen, předán k zveřejnění a
nebyla vůči němu vznesena žádná námitka.

Na začátku jednání pan starosta informoval
o doplnění 2 bodů v programu jednání zastupi-
telstva a to: bod č. 4. Zrušení JSDHO Byňov,
JSDHO Nakolice a bod č. 5. Odstoupení člena
osadního výboru

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení

z 9. zasedání zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Zrušení JSDHO Byňov, JSDHO Nakolice
5. Odstoupení člena osadního výboru
6. Interpelace
7. Diskuse
8. Závěr a usnesení

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale, Mgr.
Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Šev-
číková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Jo-
sef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta navrhl složení návrhové komi-

se, a to: Bc. Josef Vochoska, Mgr. Michal Ja-
rolímek, Miroslav Vrchota.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale, Bc. Jiří
Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány.
Proti 0
Zdržel se 3
Bc. Josef Vochoska, Mgr. Michal Jarolímek, Mi-
roslav Vrchota
Návrhová komise byla schválena – 11 hla-

sy. Předsedou komise byl zvolen: Bc. Josef
Vochoska.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su z 10. jednání zastupitelstva: Ivan Doroto-
vič, Ing. Eva Ševčíková.

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

hu - 12 hlasy.

� 1. Kontrola usnesení z 9. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 9. jednání zastupitel-

stva přednesl přítomným starosta města Mgr.
Hokr.

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení z 9. zasedání zastupitelstva
města. – 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale, Mgr.
Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Šev-
číková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Jo-
sef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem

2.1 Vzájemný prodej pozemků – Tomšíkovi
Pan starosta uvedl, že se jedná o prodej čás-

ti pozemků v k.ú. Údolí u Nových Hradů, které
přiléhají k nemovitosti manželů Tomšíko-
vých, kteří požádali o prodej a jejich výměra
po oddělení činí 139 m2.

Cena je stanovena na 100 Kč/m2 + náklady
spojené s pořízením geometrického plánu.

Na místě proběhlo místní šetření osadního
výboru společně s vedením města, kde byla
zároveň dohodnuta koupě části pozemků od
manželů Tomšíkových tak, aby městu zůstala
přístupová cesta k bývalé kapli, která se zde
nachází. Výměra této části pozemku je 12 m2.

Cena je stanovena na 100 Kč/m2.
Pan starosta uvedl, že usnesení bude rozdě-

leno na dvě části a bude se hlasovat o každém
prodeji zvlášť.

2.1 a)
Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-

zemku parc. č. 1489/1 díl d (dle GP parcela
vznikla oddělením od parc. č. 1489/1) o výmě-
ře 112 m2 v k.ú. Údolí u Nových Hradů a poze-
mku parc. č. 688/3 díl b (dle GP parcela
vznikla oddělením od parc. č. 688/3) o výměře
27 m2 v k.ú. Údolí u Nových Hradů mž. Pavlo-
vi a Emílii Tomšíkovým, za částku 100Kč/m2

+ náklady spojené s pořízením GP a pověřuje
starostu podpisem smlouvy - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale, Mgr.
Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Šev-

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

2.1 b)
Zastupitelstvo města schvaluje nákup poze-

mku parc.č. 688/4 díl c (dle GP parcela vznikla
oddělením od parc. č. 688/4) o výměře 12 m2 v
k.ú. Údolí u Nových Hradů od mž. P. a E. Tom-
šíkových za částku 100Kč/m2 – 14 hlasy.

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

2.2 Prodej pozemku – Loos
Pan starosta uvedl, že se jedná o prodej

části pozemku parc. č. KN 2551 v k.ú. Vyšné
panu Loosovi, kdy se jedná o samostatný pří-
stup k jeho nemovitosti.

Další část pozemku si město ponechalo
z důvodu, že se jedná o přístup i k ostatním po-
zemkům v majetku města.

Po provedeném místním šetření osadní vý-
bor souhlasí s prodejem tohoto pozemku.

Cena za prodej pozemku je stanovena na
částku 100 Kč/m2 + náklady spojené s poříze-
ním geometrického plánu.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemku parc. č. 2551/2 (dle GP parcela vznikla
oddělením od parc. č. 2551) o výměře 99 m2

v k.ú. Vyšné panu Robertu Loosovi, Č. Budě-
jovice za částku 100Kč/m2 + náklady spojené
s pořízením GP a pověřuje starostu podpisem
smlouvy – 14 hlasy.

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

2.3 Prodej pozemku – Žiakovi
Pan starosta uvedl, že se jedná o prodej po-

zemku parc. č. 2482 v k.ú. Vyšné o výměře 369
m2 manželům Žiakovým a nachází se v bez-
prostřední blízkosti jejich nemovitosti.

Na základě opakovaného provedeného míst-
ního šetření osadní výbor souhlasí s prodejem
pozemku.

Cena za prodej je stanovena na částku
100 Kč/m2 + náklady s pořízením geometric-
kého plánu.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemku parc. č. 2482/2 (dle GP parcela vznikla
oddělením od parc. č. 2482) o výměře 369 m2

v k.ú. Vyšné manželům Marianovi a Mirosla-
vě Žiakovým, Vyšné za částku 100Kč/m2 +
náklady spojené s pořízením GP a pověřuje
starostu podpisem smlouvy – 13 hlasy.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 6
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Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale, Mgr.
Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva
Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska,
Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 1
Ing. František Štangl.

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

pozemků parc. č. 8/2 o výměře 94 m2 a par. č.
1188/15 o výměře 54 m2 v k.ú. Nakolice. Jed-
ná se o vypořádání pozemků v blízkosti nemo-
vitosti manželů Brouskových.

Osadní výbor souhlasil s prodejem poze-
mků za podmínky, že zde zůstane zachována
cesta o šíři 3,5 m a bude umožněn průjezd.

Na základě podmínky osadního výboru se
pozemky oddělily geometrickým plánem a
šíře cesty byla zachována.

Cena za prodej pozemků je stanovena na
100 Kč/m2 + náklady spojené s pořízením geo-
metrického plánu.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemku parc. č. 8/2 (dle GP parcela vznikla od-
dělením od parc. č. 8) o výměře 94 m2 v k.ú.
Nakolice a prodej parc. č. 1188/15 (dle GP
parcela vznikla oddělení od parc. č. 1188/14) o
výměře 54 m2 v k.ú. Nakolice manželům Re-
natě a Pavlovi Brouskovým, Nové Hrady za
částku 100Kč/m2 + náklady spojené s poříze-
ním GP a pověřuje starostu podpisem smlouvy
– 14 hlasy.

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

2.5  Bezúplatný převod – pozemky
v k.ú. Nové Hrady a k.ú. Byňov

Pan starosta informoval o návrhu smlouvy
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majet-
kových o možném bezúplatném převodu po-
zemků parc. č. KN 259/66, KN 259/30 v k.ú.
Nové Hrady a KN 2559/2 v k.ú. Byňov, které
jsou v majetku státu.

Pan starosta informoval o tom, že probíha-
lo jednání o převodu těchto pozemků a sdělil,
kde se tyto pozemky nacházejí.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
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. Byňov a pověřuje
starostu podpisem smlouvy – 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14

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

2.6  Nabídka kupní ceny Roty – ÚPZS
Pan starosta informoval o nabídce Úřadu

pro zastupování státu ve věcech majetkových
ohledně kupní ceny za nemovité věci v areálu
bývalé roty PS Nové Hrady.

Pan starosta informoval o jednáních, která
probíhají s úřadem pro zastupování státu ohled-
ně užívání tohoto areálu a výši nájemného,
když bezúplatný převod této nemovitosti úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových
realizovat nebude a lze jej pořídit pouze pro-
dejem.

Stanovený návrh kupní ceny činí 10 300 000 Kč
v přímém prodeji.

Dále pan starosta opětovně informoval
o všech jednáních, která k zmíněné nemovi-
tosti již v minulosti proběhla a uvedl, že za
těchto podmínek nemá město zájem tuto ne-
movitost koupit a vyzval zastupitele k jejich
vyjádření.

Bc. Vochoska uvedl, že ho mrzí nerealizo-
vané prodeje, pro které se město nerozhodlo
(Dům čp. 9 na náměstí prodaný za 3,75 mil
Kč, areál bývalé Agamy 2,1 mil. Kč a Rota po-
hraniční stráže.)

Dále Bc. Vochoska souhlasil s panem sta-
rostou, že cena je příliš vysoká, a uvedl, že ne-
doporučuje kupovat za tuto cenu a doporučuje
posečkat na veřejný prodej, případně snížení
ceny.

Dále uvedl, že část objektu město získalo
bezúplatným převodem a druhou část se stát
rozhodl prodat za tržní cenu. V roce 2015 na-
bízelo Ministerstvo vnitra ČR objekt za
3,25 mil Kč a město neprojevilo zájem o tento
prodej. V současné době prodává objekt jiná
instituce státu (Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových) a cena je takto vysoká.

Bc. Vochoska upozornil na další investice,
které by město muselo do objektu investovat.

Pan starosta uvedl, že stát tyto pozemky
řeší stále jako celek, ale v současné době pro-
běhne jednání o věcném břemeni na přístupo-
vé komunikace do objektu. Bez těchto
věcných břemen by město nemohlo plnohod-
notně užívat tento areál (zadní brána vjezdu do
areálu s ohledem na velkou techniku v majet-
ku TSM).

Ing. Štangl se dotazoval, v jakém režimu
fungují v areálu TSM a výši nákladů tempero-
vání objektu v části, která není města.

Pan starosta odpověděl, že smlouva je uzav-
řena s ministerstvem vnitra. Nyní byl návrh na
roční nájem vyčíslen na 135 tisíc Kč ročně a
jednalo o tom, zda se budou na nájmu podílet
pouze TSM nebo i jiní nájemci. Město Nové
Hrady se nechce samo podílet na výši všech ná-
kladů a nadále probíhají další jednání. Nyní
o areál pečují TSM tak, jak bylo dohodnuto s
ministerstvem vnitra v původním režimu.

Ing. Štangl uvedl, že město má smlouvu
uzavřenou s Ministerstvem vnitra ČR, které již
není vlastníkem areálu. Je nutné podepsat

smlouvu s novým majitelem, vyřešit výši ná-
jemného, kdy je zapotřebí zohlednit sanace
provozních nákladů, které v areálu probíhaly,
a kdy město hradilo finance do provozu.

Pan starosta odpověděl, že město hradilo
náklady do provozu, ale bezúplatně získalo
hlavní část areálu. Další část již bezúplatně
převedena nebyla a MV prodávalo rotu jiné-
mu zájemci. Tento prodej se neuskutečnil.

Výše nájmu je již ponížena (původně byla
vyčíslena na 350 tis. ročně). Počítá s možnou
variantou dalšího možného nájemce.

V momentu, kdy město neprojeví zájem o
koupi, proběhnou další jednání ohledně nové-
ho zasmluvnění.

Bc. Vochoska se dotazoval, zda se ÚPZS
vyčíslovaly náklady, které město hradilo nad
rámec.

Pan starosta odpověděl, že město těmito
náklady, včetně doby, o kterou se TSM o areál
stará, argumentovalo při všech jednáních ve
věci areálu.

Ing. Štangl navrhl doplnit usnesení o pově-
ření rady města k zajištění věcných břemen
zajišťujících přístup do části areálu, zároveň
aby byla uzavřena nájemní smlouva pro část
areálu, kterou reálně užívají TSM.

Usnesení bylo upraveno dle návrhu.
Zastupitelstvo města bere na vědomí na-

bídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových ve věci možnosti přímého pro-
deje areálu bývalé roty v N. Hradech s tím, že
v současné době tuto nabídku neakceptuje.

Zastupitelstvo města pověřuje radu města
dalším jednáním ve věci uzavření smlouvy
o věcném břemeni k příjezdovým komunika-
cím k areálu bývalé roty a uzavřením nájemní
smlouvy pro Technické služby Města Nových
Hradů k užívání části areálu bývalé roty –
14 hlasy.

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

� 3. Rozpočtové změny

3.1. Rozpočtová opatření
č. 5/2020, č. 6/2020, č. 7/2020

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

Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtová opatření č. 5/2020, č. 6/2020 a č.
7/2020 - 14 hlasy.

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

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 5

pokračování na str. 7
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3.2.  Rozpočtová opatření č. 9/2020
Pan starosta uvedl, že toto rozpočtové opat-

ření spočívá v převodu prostředků z minulých
let do rozpočtu ve výši 7 mil. korun.

Pan starosta vysvětlil, že při schvalování
rozpočtu na rok 2020 byly do rozpočtu zahr-
nuty výdaje na hotel cca 5,5 mil. Kč. Platby,
které se měly hradit v roce 2019 se přesunuly
do roku 2020 a tudíž město zaplatilo v letošním
roce více peněz. Tyto finanční prostředky ale
byly převedeny do mimorozpočtové rezervy,
ze které se nyní pouze přesunou do rozpočtu.

Dále budou z této rezervy financovány akce,
které nemohly být předmětem rozpočtu, proto-
že ještě v době jeho schvalování nebyly tyto
akce dotačně kryty, např. Program regenerace
MPR MPZ, Program obnovy venkova, krajské
dotace.

Z přebytku hospodaření 13 milionu korun
se nyní převede do rozpočtu 7 mil. korun.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové
opatření č. 9/2020 dle návrhu – 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale, Mgr.
Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Šev-
číková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Jo-
sef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 4. Zrušení JSDHO Byňov, JSDHO
Nakolice
Pan starosta informoval o žádosti pana Ban-

díka (velitel JSDHO Nové Hrady) o zrušení vý-
jezdové jednotky v obci Byňov a Nakolice.

Tyto jednotky fakticky neexistují, ale přes-
to jsou vedeny v systému hasičského záchran-
ného sboru jako funkční.

Celá tato aktivita vyplývá z poplachového
plánu, ve kterém jsou stále evidovány. Na
Operačním a informačním středisku hasič-
ského záchranného sboru jihočeského kraje
slouží operační důstojníci, kteří mají na sta-
rost 7 okresů a nevědí, zda je v každé obci
funkční jednotka nebo ne. V případě mimo-
řádné události (např. spadlý strom přes vozov-
ku) operační středisko vysílá v první řadě místní
jednotku. Prodleva, která tímto postupem může
vzniknout, se může neblaze promítnout při zne-
možnění průjezdu Zdravotní záchranné službě
nebo jiným záchranným složkám.

Případný požární zásah, záchranné práce
při mimořádných událostech a plnění úkolů
na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel
v k.ú. Nakolice, Byňov, Štiptoň, Vyšné, Obora
u Nových Hradů, Veveří u Nových Hradů,
Mýtiny a Nové Hrady bude zajištěn JSDHO
Nové Hrady kategorie JPO III.

V katastru Údolí u N.H. bude stále fungo-
vat výjezdová jednotka Údolí.

Dále pan starosta informoval o podání žá-
dosti o dotaci a příslibu jejího poskytnutí pro
údolské hasiče na pořízení nového hasičské-
ho automobilu. Pro rozpočet 2021 je tedy

s ohledem na příslib dotace nutno počítat
s kofinancováním z rozpočtu města.

Ing. Štangl uvedl, že je dobré formálně vý-
jezdové jednotky zrušit, když informační stře-
disko HZS není schopné tyto jednotky oslovit.
Důležité je zamezit prodlevám, které tímto
vznikají.

Zastupitelstvo města schvaluje zrušení vý-
jezdových jednotek v osadách Byňov a Nako-
lice – 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale, Mgr.
Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Šev-
číková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Jo-
sef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se

� 5. Odstoupení člena osadního výboru
Pan starosta informoval o žádosti pana E.

Píši ml., který byl zvolen jako člen Osadního
výboru pro Byňov, Jakuli a Štiptoň, o jeho od-
stoupení z osadního výboru k 30.09.2020 ze
zdravotních a rodinných důvodů.

Pan starosta přečetl výsledek voleb do osad-
ních výborů a pořadí volených kandidátů. Prv-
ním náhradníkem za pana Píšu je pan Josef
Sýkora.

Ing. Štangl navrhl úpravu usnesení, ve smys-
lu vzít na vědomí odstoupení a zrušení určení
člena osadního výboru a určit nového člena.

Usnesení bylo upraveno dle návrhu.
Zastupitelstvo města bere na vědomí odstou-

pení pana Emila Píši ml. z Osadního výboru pro
Byňov, Jakuli a Štiptoň a ruší k 30.9.2020 určení
pana Emila Píší ml. členem Osadního výboru
pro Byňov, Jakuli a Štiptoň.

Zastupitelstvo města určuje pana J. Sýkoru
s platností od 1.10.2020 členem Osadního vý-
boru pro Byňov, Jakuli a Štiptoň – 14 hlasy.

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

� 6. Interpelace
Nebyla podána interpelace.

� 7. Diskuse
Pan Dorotovič se dotazoval na pronájem,

provoz a ubytování v Hotelu Máj.
Pan starosta informoval o prvním kole vý-

běrového řízení, které již proběhlo, a uvedl

podmínky, které v něm byly stanoveny. Do
toho výběrového řízení se nikdo nepřihlásil.

Následně nastala situace s COVID 19, dru-
hé kolo pronájmu se nevyhlašovalo. V tomto
mezičase se dokončovaly práce v souvislosti
s jídelnou a dalším zázemím.

Město se zapojilo do akce Jihočeského
kraje - návrh na slevu na ubytování. Prona-
jímané prostory hotelu Máj byly částečně
upraveny a pod záštitou TSM město umož-
nilo ubytování pro turisty. Byla uzavřena
dohodu s paní Smrčkovou o zprostředkování
tohoto ubytování. Ubytování bylo realizováno
a již během měsíce července město evidovalo
příjmy z ubytování. V srpnu příjmy z ubytová-
ní činily cca. 70 tisíc korun. Souběžně s tímto
ubytováním byli oslovování další potencio-
nální zájemci o pronájem hotelu Máj.

V současné době je vypsáno druhé kolo vý-
běrového řízení s poníženou cenou za proná-
jem a souvislostí s vývojem Covid 19.

Ing. Štangl se dotazoval, jak se bude řešit
stav výtahu v DPS v Nových Hradech a uvedl,
že zde dochází k tomu, že v něm lidé uvíznou.

Dále Ing. Štangl uvedl, že nefunguje dobře
komunikace mezi společností Ledax, TSM a
městem, a navrhoval doplnit do smlouvy Le-
daxu povinnost tyto závady hlásit.

Pan starosta odpověděl, že ředitelka TSM
byla požádána o stanovisko. Stanovisko město
obdrželo, ale z důvodu nemoci v něm chybí
druhá část vyjádření zaměstnance TSM. Od-
borná firma konstatovala, že na výtahu v DPS
byla provedena odborná oprava a je zcela zby-
tečné pořizovat nový výtah a že mohlo dojít
pouze ke špatné obsluze výtahu.

Po obdržení všech odpovědí a vyjádření se
o tomto bude dále jednat.

Dále pan starosta uvedl, že komunikace
mezi Ledaxem, TSM a městem je dobrá.
O problému s výtahem se dozvěděl prostřed-
nictvím e-mailu paní Štanglové, nikdo jiný
tuto závadu nikomu (Ledaxu) nehlásil.

Ing. Štangl uvedl, že pečovatelky jsou v kon-
taktu s lidmi v DPS každý den a dozvídají se
technické záležitosti od klientů a bylo by dob-
ré, aby měl Ledax ve smlouvě uvedeno, že
bude tyto závady sdělovat městu.

Pan starosta uvedl, že proběhne samostatné
jednání, aby bylo toto zabezpečeno.

� 8. Závěr a usnesení

Závěrem pan starosta poděkoval za účast
na 10. jednání zastupitelstva a sdělil předběž-
ný termín dalšího jednání zastupitelstva, které
proběhne v průběhu měsíce listopadu.

Starosta města v 19.40 hodin ukončil jed-
nání zastupitelstva.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 6

Novohradský zpravodaj je k dispozici zdarma všem
seniorům „65+“ a handicapovaným spoluobčanům až do konce roku 2020

Distribuční místa NZ jsou v prodejně Flop, Trafika a IC N. Hrady. Pod-
pora na vydávání NZ byla získána v rámci soutěže Obec přátelská rodině a
seniorům 2020.

Pěkné po-čtení všem pravidelným i náhodným čtenářům
přeje Redakce NZ
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Přiznání k poplatku z pobytu
Upozorňujeme poskytovatele úplatného pobytu (dále jen „uby-

tovatel“), že dle zákona o č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
v platném znění a dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o místních
poplatcích, je každý ubytovatel povinen ohlásit správci poplatku
vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů od zahájení činnosti
spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu.
Taktéž i ukončení činnosti. Formulář k ohlašovací povinnosti je vol-
ně dostupný na webových stánkách města (sekce Městský úřad –
tiskopisy – ekonomický odbor).

Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu, jež
má povinnost poplatek od poplatníka vybrat a odvést správci poplat-
ku (ekonomický odbor MěÚ Nové Hrady). Poplatek z pobytu je
splatný do 30 dnů po uplynutí každého kalendářního pololetí pří-
slušného kalendářního roku. Ubytovatel ve stejné lhůtě předloží
správci poplatku vyplněný formulář „Přiznání k poplatku z pobytu
za období“ (dostupný na webových stánkách města – sekce Městský
úřad – tiskopisy – ekonomický odbor).

Pro kalendářní rok 2020 činí sazba poplatku z pobytu na celém
území města Nové Hrady částku 15 Kč za každý započatý den poby-
tu, s výjimkou dne jeho počátku (tj. v podstatě za každou noc).

Osvobození od poplatku a další podmínky jsou stanoveny obec-
ně závaznou vyhláškou č. 1/2020 o místních poplatcích.

Odkaz na tiskopisy:

https://www.novehrady.cz/
assets/File.ashx?id_org=10625&id_dokumenty=9917

https://www.novehrady.cz/
assets/File.ashx?id_org=10625&id_dokumenty=9913

Odkaz na obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020:

https://www.novehrady.cz/
assets/File.ashx?id_org=10625&id_dokumenty=9921

Výše uvedené doklady můžete doložit osobně na ekonomic-
ký odbor Městského úřadu Nové Hrady případně na e-mail:
vlastak@novehrady.cz . Uvedené tiskopisy musí být správně, úpl-
ně, průkazně a pravdivě vyplněny a podepsány.

správce poplatku MěÚ Nové Hrady

Svoz odpadu listopad 2020
Technické služby oznamují termín svozu objemného domovního

odpadu a železného šrotu. Pro objemný odpad budou přistaveny

velkoobjemové kontejnery, železný šrot uložte vedle kontejneru
tak, aby byl při nakládání možno použít hydraulickou ruku .

V Nových Hradech budou kontejnery přistaveny
na těchto místech :
¡ na parkovišti v Zahradní čtvrti u flopu

- pondělí  2. listopadu a úterý 3. listopadu do 14.00

¡ na rozcestí k rybníku Olejový
- pondělí  2. listopadu a a úterý 3. listopadu do 14.00

¡ v Navrátilově ulici mezi domy č.p. 246 a 247
- úterý 3. listopadu a středa 4. listopadu  do 14.00

¡ v ulici 5. května
-  středa 4. listopadu  a čtvrtek 5. listopadu  do 14.00

V osadách budou kontejnery přistaveny
na těchto místech :
¡ v Byňově

-  pátek 6. listopadu až pondělí  9. listopadu

¡ v Nakolicích u bývalého kontejneru
-  pátek 6. listopadu až pondělí  9.  listopadu

¡ ve Vyšném u bývalého kontejneru
-   pátek 6. listopadu až pondělí  9. listopadu

¡ na Jakuli u prostranství u hospody
-  úterý 10. listopadu až středa 11. listopadu   do 14. 00

¡ v Údolí u bývalého pivovaru
-  úterý 10. listopadu až středa 11. listopadu   do 14 .00

¡ ve Štiptoni u bývalého kontejneru
-  středa 11. listopadu až čtvrtek 12. listopadu  do 14.00

¡ na Hlinově na rozcestí  u bývalé farmy Helena
- pátek 13. listopadu až pondělí  16. listopadu

¡ v Oboře u bývalého kontejneru
- pátek 13. listopadu až pondělí 16. listopadu

Kontejnerů bude na určených místech dostatečné množství.

Prosíme o udržování pořádku v okolí kontejnerů.

Upozorňujeme, že do kontejnerů je zakázáno ukládat nebez-
pečný odpad (např. zbytky chemikálií, barev léků a potravin,
uhynulá zvířata, sádrokarton, eternit, polystyren, větvě).

Železný odpad, lednice, bojlery, televize, autobaterie, a pneu.
lze uložit vedle kontejneru.

Poděkování sponzorům
Výbor Tělovýchovné jednoty Nové Hrady si dovoluje touto ces-

tou poděkovat všem níže uvedeným sponzorům, kteří poskytli fi-
nanční dar na nákup nové travní sekačky pro zdejší TJ.

Jsou to :
Restaurace Tereza - Marie Hrbáčková, Radek Fáč, Marek Petrá-

šek, MZ okna Michal Zajac, František Janda - Restaurace Pod Zá-
meckým, Bc. Josef Vochoska, Ing. Pavel Kříha - fa. TERM CZ
s.r.o., Autolakovna David Kubíček a MOTOR Jikov, a.s. České
Budějovice.

Bez těchto sponzorů by Tělovýchovná jednota Nové Hrady ne-
byla schopna novou, tak potřebnou věc jakou je travní sekačka poří-
dit, neboť pořizovací hodnota činí cca 100 000 Kč. Ještě jednou
veliký dík.

Za výbor TJ Nové Hrady Ivan Dorotovič

Stolní kalendář města na rok 2021
Všechny zástupce spolků,

zájmových organizací, škol i
dalších subjektů, kteří plánují
kulturní, sportovní nebo spo-
lečenskou akci pro veřejnost
v Nových Hradech a osadách,
prosím o dodání podkladů
do stolního kalendáře na rok
2021 nejpozději do 30. října
2020.

Uvádějte prosím datum (případně čas a místo konání), název
akce a pořadatelskou organizaci. Termíny akcí můžete nahlásit
osobně v infocentru nebo zaslat elektronicky, společně s fotografií k
dané akci z letošního roku (pokud nebyla letos zrušena z důvodu
epidemiologických omezení).

Žádám také všechny podnikatelské subjekty, živnostníky, spolky…
kteří jsou uvedeni v seznamu kontaktů, aby své kontakty překontrolo-
vali, případně doplnili, tak aby tento přehled mohl být aktuální. Ti, kteří
v seznamu nejsou a měli by zájem být uvedeni, nebo naopak jsou uve-
deni a zájem již nemají, prosím taktéž o sdělení.

Předem všem moc děkuji za ochotu a spolupráci.
Ing. Jitka Duspivová, KIC Nové Hrady

Kontakt: Kulturní a informační centrum Nové Hrady,
nám. Republiky 46, tel.: 386 362 195, e-mail: infoc@novehrady.cz
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Rybářské závody ve Štiptoni – 5. ročník

Pozvánku od manželů Homolkových, na 5. ročník rybářských závo-
dů na malém rybníčku ve Štiptoni, který obhospodařuje pan Robert
Čurma, jsme s manželem nemohli odmítnout.

Už proto, že se při takových závodech sejdou fajn lidé, kteří tuto zá-
bavu pro děti a dospělé dělají hlavně proto, že je tam všem dobře. Ryby
chytají dospěláci a děti a během odpoledne (a to tentokrát opravdu vy-
šlo, pršet začalo až v noci) se podařilo několika rybářům chytit pár pěk-
ných kousků. Výherci neodešli bez pěkných cen, dorty upekla paní
Dáša Němcová a nechyběly ani medaile pro všechny účastníky závodu.

Moc se nám to odpoledne líbilo a těšíme se na další ročník
Libor a Jana Tomáškovi

UKLIĎME SVĚT
UKLIĎME ČESKO

V sobotu 19. 9. 2020 proběhla v Nových
Hradech v prostoru Školní naučné stezky So-
kolí hnízdo celostátní akce UKLIĎME SVĚT
– UKLIĎME ČESKO.

Tak jako každý rok se ZO ČSOP Nové
Hrady účastní této akce. Tentokráte se nás se-
šlo 21 dobrovolníků.

Rozdělili jsme se na 4 skupiny, každá sku-
pina měla svoji část naučné stezky a své nále-
zy přinášela ke stanovišti č. 3. Ačkoliv tento
úklid probíhá 2x ročně, přesto jsme na stezce
našli zajímavé poklady. Za zmínku stojí: sko-
ro nová pneumatika, žehlička, hasicí přístroj,
rozbruska bez kabelu, část dětského kočárku a
spoustu plechového nádobí.

Na závěr bych chtěl poděkovat jednomu
z účastníků úklidu panu – Marku Petráškovi, kte-
rý pozval děti po skončení úklidu na zmrzlinu.

Položme si otázku – Kdo má zájem neustá-
le ničit přírodu v okolí Nových Hradů?

Za pořadatele akce Ladislav Starý
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Krajské volby 2020
Na začátku měsíce října nás čekají další

volby do zastupitelstva Jihočeského kraje.
Možná v době koronavirové druhé vlny tato
skutečnost neplní úplně přední strany novin,
možná zapadají i zajímavé debaty k této prob-
lematice na ČT24. Přesto si myslím, že jde
o volby velmi důležité, a věřím, že i většina
občanů si jejich důležitost uvědomuje. Protože
jsem se ale též setkal s názorem, že vlastně
v těchto volbách o nic nejde a že je jedno, „kdo
tam bude sedět“, dovolím si uvést několik dů-
vodů, které bychom měli brát v potaz při pře-
mýšlení, zda k volbám jít či ne.

První důvod je čistě o tom, že bychom
prostě měli využít své občanské právo a dát
důvěru někomu, koho v daný moment považu-
jeme za tu či toho, kdo by nejlépe pečoval
o náš kraj, včetně našeho regionu, města i nás
jako občanů. Já osobně také někdy váhám,
komu v některých volbách dám svůj hlas,
také jsem někdy (resp. hodně často) naštvaný
na politiky a zejména na ty, kterým jsem dal
svůj hlas, když se dle mého názoru nechovají
správně. Ale je to tak trochu jako v pohádce
o třech veteránech, musíme prostě věřit, že,
když se to nepovede hned, tak snad přijdou
jiní, kteří se budou starat lépe. Proto vždy
k volbám chodím, protože chci být spoluod-
povědný za to, koho volíme, a nechci nechat
za sebe a o své zemi, kraji či městě rozhodo-
vat jiné…

Druhý důvod je ten, že krajské zastupitel-
stvo a vedení kraje má velmi silný dopad na to,
jak se žije v celém kraji, tedy i v našem městě a
osadách. Možná se to neprojevuje pro všechny
občany vždy tak viditelně, ale je tomu opravdu
tak. Vedení kraje nastavuje priority rozvoje in-
frastruktury (nejde jen o dálnici, ale zejména
o rekonstrukce cest, podporu budování vodo-
vodů a kanalizací, aktivity obcí v hospodářsky
méně rozvinutých oblastech, včetně Novohrad-
ska), zajištění dostupné zdravotní péče v ne-
mocnicích, zajištění školství (kraj je např.
zřizovatelem středních škol a škol umělec-
kých), zajištění dopravní obslužnosti (auto-
busové a vlakové linky jsou z velké části
hrazeny z krajských peněz a díky tomu je spo-
jení např. s ČB velmi dobře pokryto) a také
těch oblastí každodenního dopadu na každého
z nás bychom našli ještě mnoho.

V době „korony“ si dovolím ještě jednu
poznámku. Týká se krizového řízení a vůbec
podpory fungování integrovaného záchranného
systému. Náš kraj a jeho vedení dlouhodobě
tyto složky štědře podporuje – naši hasiči zís-
kávají v rámci dotačních programů významné
finanční prostředky pro zlepšení technické vy-
bavenosti (v našem případě např. významná
podpora pořízení nové stříkačky, zásahových
obleků, detektoru plynu a další techniky), pro-
školování a podpory výchovy mladých hasičů.

V době koronavirové krize jsme velmi úzce
spolupracovali s krizovým štábem kraje, byli
jsme formou videokonferencí a mailového
spojení s paní hejtmankou a jejím týmem infor-
mováni o vývoji, dostávali aktuální informace a
podporu. Říká se, že až krizový moment pro-
věří, zda systém funguje. Jak při „koroně“,

tak např. dříve při povodňových situacích
se ukázalo, že vedení kraje opravdu obcím a
občanům pomáhá, a myslím si, že je třeba
tuto skutečnost nejen zmínit, ale i za ni podě-
kovat.

V neposlední řadě musím zmínit Jihočeský
kraj jako vyhlašovatele různých dotačních ti-
tulů, které podporují obce v oblastech kultury
a cestovního ruchu, opravy komunikací, péče
o životní prostředí, spolkovou a sportovní čin-
nost, již zmiňované záchranné složky či pod-
poru péče o venkov jako celek.

Naše město bylo za poslední čtyři roky vel-
mi aktivní v podávání žádostí do těchto prog-
ramů a naše projekty a akce získaly od kraje
finanční podporu ve výši více než 7,5 miliónu
korun. Jako nejdůležitější musím zmínit podpo-
ru k rekonstrukci komunikací (Zahradní čtvrť,
k Zevlovu mlýnu, u Jánského rybníku či letos na
Hlinově), podporu kulturních akcí, péči o památ-
ky, vybavení mateřských škol, budování infra-
struktury (např. šatny a sociální zařízení v hotelu
Máj) nebo již zmiňovaných hasičů. A to ještě
kraj finančně podporuje rozvoj našeho regionu
formou podpory mikroregionu či turistické des-
tinace Novohradsko-Doudlebsko.

Sečteno a podtrženo, těch důvodů jít k vol-
bám je určitě hodně. Já osobně jsem rád, že
mohu i na konci tohoto krajského volebního
období konstatovat, že spolupráce s vedením
Jihočeského kraje byla velmi dobrá a že i díky

podpoře vedení kraje v čele s paní hejtmankou
Mgr. Ivanou Stráskou se naše město mohlo
dále rozvíjet. Jsem rád, že nejen paní hejtman-
ka (bez její osobní podpory by např. těžko
každoročně probíhala akce Kdo má rád), ale i
další členové vedení kraje (např. pan radní Pa-
vel Talíř a Pavel Hroch), často zavítali do na-
šeho města, měli zájem o to, co se u nás děje,
reagovali na naše podněty a snažili se nám po-
moci. Jako pozitivní v posledním období vní-
mám i to, že jsem zaznamenal zájem nejen ze
strany vedení kraje, ale i aktivitu opozičních
krajských zastupitelů, kteří se zajímali o život
v našem regionu a byli i připraveni nabídnout
pomocnou ruku (např. MUDr. M. Kuba).

Volební účast a odevzdané hlasy rozhod-
nou, kdo bude řídit náš kraj v dalších čtyřech le-
tech. Věřím, že to budou strany, které jsou
konstruktivní a s jasným plánem, kam kraj a tím
pádem i naši příhraniční oblast směřovat. Budu
upřímně doufat, že to naopak nebudou strany
populistické, hrající na nízké pudy, falešné vlas-
tenectví a tak trochu nahnědlý program.

I proto půjdu k volbám a budu doufat, že i
můj hlas přispěje k tomu, abychom i nadále
měli ve vedení kraje osobnosti připravené po-
souvat náš region kupředu a takové političky a
politiky, kteří nás budou dobře reprezentovat
a zastupovat i směrem k celostátní úrovni.

Mgr. Vladimír Hokr

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 Hrady 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 Vyhlídce,
náměstí Republiky, Navrátilova, Údolská, Údolí
Okrsek č. 2: Zahradní čtvrť, Jižní Město, Polní, Pod vodárnou, Vilová čtvrť, Sídliště 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.
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Moje úvaha o záměru stavby Poutního domu na Dobré Vodě
Hledání a předkládání informací

První zmínku o záměru postavit na Dobré
Vodě tzv. Poutní dům jsem se dočetla v novi-
nách (MF Dnes, 10.7.2020), po nějaké době
jsem toto téma zaznamenala i na facebooku,
včetně Petice proti stavě Poutního domu pre-
zentované paní M. Vlčkovou. Poté jsem se ob-
rátila na Obecní úřad v H. Stropnici s dotazem,
zda a kde bych se o záměru mohla dozvědět
něco víc. Odpovědí mi bylo pouze to, že do
doby veřejného projednávání si nepřeje inves-
tor stavby, tedy Rodina Panny Marie, o zámě-
ru podávat jakékoli informace. Nicméně se
pak záměr objevil na webu Obce H. Stropnice.
K záměru se pak konalo 16. 9. zmiňované ve-
řejné projednávání, které se týkalo změn Re-
gulačního plánu (RP) právě pro místo Dobrá
Voda s ohledem na plánovanou stavbu Poutní-
ho domu. Na jednání dne 16. 9. byly ze strany
investora (prostřednictvím projekční kancelá-
ře, která změny vypracovala) předloženy ná-
vrhy změn RP a všichni zúčastnění se k nim
měli možnost vyjádřit či dotazovat. Při jednání
bylo ještě řečeno, že se každý může k tomuto
návrhu následně ještě vyjádřit, a to písmeně do
šesti dnů. V současné době jsou připomínky
na Stavebním úřadu v T. Svinech, kam se měly
poslat, a jsou vyhodnocovány. Nyní se tedy
tvoří definitivní podoba návrhu změn RP,
o kterém budou hlasovat zastupitelé obce Hor-
ní Stropnice, pravděpodobně v listopadu.

Jakého jsem nabyla dojmu
z veřejného projednávání návrhu
změn RP dne 16. 9.?

Na této schůzce byli přítomni např. aktivní
lidé z regionu (sama se za „přiměřeně“ aktivní-
ho občana považuji), místní občané z H. strop-
nice či majitelé rekreačních chat z obl. D. Voda
a H. Voda, autoři Petice, projektanti a také
členové Rodiny Panny Marie. Od posledně
jmenovaných jsem bohužel během jednání
neslyšela jediné slovo v diskusi, které by ně-
jak více prezentovalo a vysvětlovalo záměr
stavby Poutního domu.

Pro mne, jako pro laika ve smyslu odbor-
ných věcí týkajících se projektových studií,
bylo zajímavé, že se obě strany (tedy navrho-
vatelé změn i oponenti) jednoznačně neshod-
li na termínech, výpočtech, objemech hmoty
atd. „budoucí stavby“, takže vlastně já ne-
vím, kde je ta odborná pravda. Jeden z mých
několika málo dotazů byl na to, zda má inves-
tor alespoň nějakou představu či studii na do-
pady spojené s provozem takto rozsáhlého
hotelového komplexu, tedy Poutního domu,
takže vlivu např. na další infrastrukturu (do-
prava, kanalizace, voda). Odpovědí bylo, že
tyto věci se zatím neprojednávají, takže jsou
nepodstatné.

Další skutečnost, která zazněla v diskusi, se
týkala „váhy“ změn RP. Předkladatelé změn
uváděli, že změny nejsou nyní tak zásadní a vý-

znamné (rozumějte změny procesní), neboť
bude po nich stejně následovat územní řízení a
stavební řízení (případně obé ve sloučeném ří-
zení). Oponenti ale naopak tvrdili, že ve chvíli,
až budou probíhat následná řízení (územní či
stavební), bude „váha“ regulačního plánu včet-
ně změn taková, že se o něj bude investor spo-
lehlivě opírat a bude směrodatný. To by tedy
mohlo znamenat, že pokud by se změny regu-
lačního plánu nyní schválily, mohla by další
jednání být pro investora už tzv. „bezproblé-
mová“.

Uveřejnění Petice proti stavbě
Poutního domu a moje položené
otázky v zářijovém NZ

V minulém čísle Novohradského zpravo-
daje jsem uveřejnila celé znění Petici jako do-
stupnou veřejnou informaci, a zároveň jsem
si sama sobě položila několik otázek, co tento
záměr znamená pro mne. Tedy pro člověka,
který žije v N. Hradech a v novohradském re-
gionu a který se zajímá o cestovní ruch čás-
tečně profesně i osobně a má s novohradskou
krajinou nějaké emoční pouto. Po vydání zá-
řijového NZ byl kontaktován starosta naše-
ho města zástupcem Rodiny Panny Marie
(RPM) a byl požádán o vysvětlení – proč
byla Petice otištěna a jak je město do této
věci zainteresováno, a zároveň bylo ze stra-
ny RPM přislíbeno, že do dalšího čísla NZ
bude RPM informovat o těchto skutečnost
ze „svého pohledu“. (Takto mne o tom in-
formoval starosta V. Hokr). Bohužel do říj-
nového zpravodaje jsem žádný příspěvek od
RPM neobdržela, což je škoda. Proto se po-
kusím navázat kontakt já, a pro listopadové
číslo NZ požádám o rozhovor se zástupcem
RPM.

Moje následující vyjádření tedy odpoví-
dá na některé moje položené otázky v mi-
nulém NZ a vychází z mých současných
dostupných informací, které jsem si zjistila,
a rovněž z vlastní zkušenosti z fungování
cestovního ruchu (je součástí mé profese a
jsem „fanynka“ cykloturistiky). Své vlast-
ní investiční záměry na DV nemám, tudíž
nejsem žádným konkurentem k Poutnímu
domu.

Osobně vnímám záměr stavby Poutního
domu jako velmi významný ve vztahu k regio-
nálnímu cestovnímu ruchu, jako nemalou změ-
nu krajinného rázu Dobré Vody na úpatí Kraví
hory a jako nerozumné či zbytečné plýtvání pří-
rodním bohatstvím Novohradských hor. Tyto
mé obavy se pokusím vysvětlit.

1. Cestovní ruch a Novohradsko
Cestovní ruch je průmyslové odvětví se

svými potřebami, pravidly a dopady
Těsně před „koronavirovou dobou“ se už

na mnoha místech a při různých příležitostech
diskutovalo a varovalo před nadměrnou zátěží
z cestovního ruchu (CR), tedy z turismu. Byly

to témata konferencí k CR, věnovaly se tomu
různé studie a srovnávání posledních let, do-
pady letecké dopravy, byla to i vyjadřování
starostů a dalších odborníků k nadměrné zátě-
ži měst a míst spojenou s velkou návštěvností
turistů (nejbližší Č. Krumlov je dobrým pří-
kladem), diskutovalo se i o dopadu dopravy na
přírodu, problémy s vodou v krajině i s je-
jím plýtváním, diskutoval se odpad v krajině
atd.

A ať je to cykloturistiku, pěší turistika, konfe-
renční turistika, poznávací turistiku nebo i cír-
kevní turistika, všechno to má stejná pravidla
fungování a nároky. Ani u církevní turistiky ne-
lze oddělit duchaplnou myšlenku o vytvoření
místa pro ztišení či rozjímání poutníků (proti
poutníkům nemám opravdu nic osobního) od
naplňování materiálních potřeb, tedy fungo-
vání služeb CR – např. ubytování, stravování,
potřeby energie a vody, dopravní infrastruktu-
ra, zvýšený pohyb lidí v konkrétní lokalitě.
Duchovno a materiálno jsou v cestovním ru-
chu prostě spojité nádoby.

V současné době jsou ubytovací zařízení
v Novohradských horách převážně „menšího
typu“ – ubytování v soukromí, apartmány, mi-
nipenzionky a výjimečně několik větších „uby-
tovacích zařízení“, kam můžeme počítat i hotel
v našem městě (z bývalé buquoyské rezidence)
či Hotel U pralesa v Černém údolí (z bývalé
roty pohraniční stráže). Stávající „zahuštění“
ubytovacích kapacit je v podstatě velká výho-
da našeho regionu, že je vše „přiměřeně“ a
„nenápadně“ rozprostřeno a že zde krajinu ne-
narušuje žádný tzv. „ubytovací rezort či kom-
plex“ s opravdu velkou ubytovací kapacitou.
Krajina Novohradska je zatím ještě víc kraji-
nou, než územím atrakcí, zábavy a dalších
„podniků“, které jsou zřizovány hlavně za
účelem finančního zisku investorů (tím je ty-
pické například Lipno a Lipno přeci nemusí
být všude…). Novohradsko zatím nabízí pře-
devším šetrnější formu cestovního ruchu.
Například pěší turistiku i cykloturistiku po
několika značených trasách, ale i putování bez
nich, zdejší nabídka vychází hodně z místní
historie a přírodního bohatství (naučné stez-
ky, malá muzejíčka), je zde i několik přístup-
ných kulturních památek (naše novohradské
určitě) a hlavně – je zde normální krajina „na-
padená“ člověkem tak akorát… Jsem přesvěd-
čena o tom, že žijeme opravdu v luxusním
kraji, a to jsem si (nejen já) uvědomovala už
v „předkovidské době“.

Z tohoto uvědomění vychází proto moje
obava, že stavbou nového hotelu, tzv. Poutní-
ho domu, se zahustí zdejší krajina a region ce-
loročními příjezdy dalších stovek návštěvníků
(se všemi výše uvedenými dopady) a že to
může být i jistý „průlom“ a cesta k „zobchodo-
vání“ Novohradských hor dalšími potenciál-
ními investory. Ona totiž čistá a neporušená

pokračování na str. 12
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Nakolické posvícení
Poslední srpnový víkend se uskutečnilo tradiční Nakolické posvíce-

ní. Po úvodní bohoslužbě v kapli se místní i přespolní přesunuli do
místního sálu, kde byl připravený program pro děti i dospělé. Asi tři de-
sítky dětí se dobře bavily při hudebním představení o kocouru Modro-
očkovi, mohly též malovat na kameny a vyřádit se na skákacím hradu,
který zapůjčilo Zahradnické centrum Ferenčík. Pro mladé i zkušené
byla připravena pizza z místní pece a další občerstvení. K tanci a posle-
chu pak až do půlnoci hrála Petříkovská kapela se zpěvákem Pavlem
Heidingerem. VH

krajina, čistý vzduch a voda a normální příro-
da bude mít čím dál větší hodnotu, a bylo by
dobré si to zodpovědně uvědomit už nyní.

2. Kostel na Dobré Vodě
je nenahraditelná dominanta brá-
ny do Novohradských hor

Kostel na Dobré Vodě je jednou z nejvý-
raznějších dominant ve zdejší krajině. Sta-
vitelé tohoto barokního chrámu i církev
samotná určitě věděla, proč je to místo zá-
zračné.

Už od přelomu 17. a 18. století je Dobrá
Voda místem, kde je voda nejen dobrá, ale i lé-
čivá, a kde nyní stojí nám všem známý kostel

Panny Marie. Pověsti o zázračných zjeveních
v těchto místech a objevení nového léčivého
pramene daly vzniknout nejprve kapli, a poté
baroknímu chrámu, jehož základní kámen byl
položen v roce 1706 a k slavnostnímu vysvě-
cení došlo v roce 1715. S tím je i spojen vznik
nové osady pojmenované jako Dobrá Voda.
Poutě za léčivým pramenem, a s ním i putová-
ní „zástupů poutníků“ (jak uvádějí některé
prameny), je tedy propojen s tímto místem a
s historickým obdobím baroka. Na financová-
ní stavby se významně podílel hrabě Albert
Karel Buquoy.

Barokní chrám Panny Marie byl do krajiny
geniálně zasazen. Na úpatí Kraví hory hledí do
krajiny dílo barokních stavitelů – dvě majes-
tátní věže a mezi nimi rozměrná eliptická loď
prostoupena krátkou příčnou lodí a nahoře

osmistěnná lucerna a báň. Kostel je v těchto
místech tak trochu jako maják či gesto otevře-
né náruče a je vidět z mnoha stran. Ať jedete
do Novohradska od Budějovic, od Třeboně
anebo „bokem“ od Kaplice, určitě jej nepře-
hlédnete. Je to významný orientační bod ve
dne i v noci.

Samotná osada Dobrá Voda se samozřej-
mě postupně měnila. Dnes je spíš rekreačním
místem, některé původní domy zmizely a na-
hradily je někde i méně vzhledné chatky.
Z dálky to ale příliš patrné není, současná ze-
leň a stromy toho dost skryly. Dobrá Voda a
barokní chrám působí v určitém odstupu
opravdu emocionálně i obyčejně krásně. Je
opravdu nutné a nevyhnutelné na tomto
místě něco zásadního měnit?

K. Jarolímková

Moje úvaha o záměru stavby
Poutního domu na Dobré Vodě
(pokračování ze str. 11)
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Jihočeský kytarový festival 15. – 18. 10. 2020 Nové Hrady
Historie

Festival byl založen roku 2015. Po dobu čtyř
let se konal v jihočeských Trhových Svinech, a
to pod názvem Mezinárodní kytarový festival
Trhové Sviny. Již od počátku byl prioritně za-
měřen na nejmenší kytaristy – žáky základních
uměleckých škol, čímž si zajistil výjimečnost
mezi tuzemskými kytarovými festivaly. Během
let se zde vystřídala zvučná jména klasické ky-
tary z Čech i zahraničí, např. Duo Siempre Nu-
evo, Petr Saidl, Pavel Steidl, Marcin Dylla a
další. Návštěvnost sčítala rok od roku vyšší
účast a festival se dostal do popředí kytarové-
ho dění a hudebních festivalů. Minulý rok nav-
štívilo akci přes padesát aktivních účastníků a
koncerty si poslechlo i přes 100.

Nad letošním ročníkem festivalu převzal
záštitu senátor Parlamentu České republiky,
pan ing. Tomáš Jirsa. Akce je pořádána ZUŠ
F. Pišingera, Trhové Sviny ve spolupráci se
Spolkem rodičů a přátel školy a Kruhem přátel
hudby při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny, měs-
tem Nové Hrady a projektem Hudba Spojuje –
Musik verbindet (KPF-01-217) v rámci projektu
Fond malých projektů (Program INTERREG
V-A Rakousko – Česká republika).

Současnost
Organizátoři se z kapacitních důvodů roz-

hodli pro změnu místa konání festivalu. Od
roku 2020 bude akce probíhat ve městě Nové
Hrady a ponese nové jméno Jihočeský kytaro-
vý festival. V roce 2020 očekáváme rozmanité
koncerty tuzemských i zahraničních hostů.
Pozvání přijalo Pražské komorní kytarové
kvarteto (CZE), Carlina Flores (VEN), Flaco
de Nerja Quartett „Paseos“ (SVK, SPA, AUT)
a Fred Eisler (AUT).

Koncert Carliny Flores se ponese v duchu
evropské i latinskoamerické hudby, což přinese
posluchačům nejautentičtější zážitek z rytmů
samby, tanga, joropa aj. Carlina si přichystala
speciálně pro náš festival překvapení – uvede
světovou premiéru dvou autorských venezuel-
ských skladeb! Koncert proběhne ve čtvrtek
večer. Pražské kytarové kvarteto bude v tradič-
ním složení: Marek Velemínský, Václav Kuče-
ra, Patrick Vacík a Matěj Freml. Seskupení není
potřeba veřejnosti příliš představovat – kvarteto
patří mezi špičku české kytary, které si získalo
prvenství i ve světovém formátu. Během páteč-
ního večera představí svůj hodinový recitál.

Fred Eisler nabídne koncert jako jediný
mimo Nové Hrady, a to u partnera akce v ra-
kouské Weitře (organizátor zajistí přepravu
všem účastníkům festivalu, kteří o to dopředu
projeví zájem). Eisler je jazzový inovativní
hráč na elektrickou kytaru; jeho unikátnost
spočívá též v tom, že studoval na College of
Berklee v Bostonu, avšak i v jeho jedinečném
přístupu hry na dvou hmatnících zároveň. Jedi-
nečnost tohoto koncertu bude v uvedení nejen
autorské tvorby Freda Eislera, ale i předvedení
světové premiéry skladby Drage! Koncert se
uskuteční v pátek odpoledne. Flaco de Nerja
(vlastním jménem Branislav Krajčo) je slo-
venský flamencový kytarista žijící ve Vídni.
Patří k významným flamencovým kytaristům

v Evropě a jeho studia byla prohlubována pří-
mo u mistra Emilia Maye v Granadě. Unikátní
vystoupení Flaco de Nerja Quartett „Paseos“
představí poslední album FdN „Paseos“ 2019
Plaza Mayou Co. Návštěvníci koncertu se
mohou těšit na složení tělesa: Flaco de Nerja
– kytara (SVK), Rainer Mario Nera – kytara
(AUT), Jorge Palomo – perkuse (SPA), San-
dra la Chispa – tanec (AUT).

Součástí festivalu bude i nedělní Závěreč-
ný koncert souborů a účastníků festivalu. Pro-
tože festival rád spolupracuje s mladými lidmi
a studenty, vytvoří tak také prostor pro prezen-
taci i žákům Konzervatoře České Budějovice.
Doprovodný koncert festivalu se uskuteční v
pondělí 19. 10. 2020 v Kulturním domě v Tr-
hových Svinech, kde vystoupí Kytarový sou-
bor Konzervatoře České Budějovice a žáci
ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny.

Z organizačních důvodů je nezbytné pro-
vést rezervaci s počtem vstupenek. Rezerva-
ce bude platná při objednání nejpozději den
před koncertem do 20:00 na emailu guitarfes-
tival@zustsviny.cz nebo SMS na 774 504 620
po potvrzení rezervace. Je nutné lístky vyzved-
nout nejpozději 15 minut před začátkem kon-
certu. Organizátoři negarantují vstup bez
objednání rezervace.

Mistrovské třídy a přednáška
Masterclassy (otevřené mistrovské třídy)

povede kromě Flaco de Nerja, Carliny Flores a
Freda Eislera také Patrick Vacík, Matěj Freml
a Taťána Klánská, která je významnou peda-
gožkou a metodoložkou zaměřenou zejména
na výuku dětí v základních uměleckých ško-
lách a mladých studentů. Kromě individuál-
ních lekcí nabídne Klánská ve spolupráci s
NPI seminář s názvem „Role pedagoga a její
specifika ve výuce hry na kytaru při přípravě
žáků na veřejná vystoupení“. Přednáška je do-
provodným pořadem festivalu a proběhne ve
čtvrtek. Je určena všem pedagogům i široké
veřejnosti. Účast pedagogů na semináři je
možné uplatnit v rámci projektu Šablony II z
OP VVV.

Kytaráři a spolupráce
Festival se každoročně pyšní svojí spolu-

prací se Střední uměleckoprůmyslovou školou
hudebních nástrojů a nábytku z Hradce Králo-
vé. Prioritou tohoto partnerství je propagace
kytarářské práce i školy a zároveň přiblížení
zmíněného řemesla široké veřejnosti. Spolu se
studenty každoročně přijíždí mistr dílen Vác-
lav Hornych. Novinkou bude i neobyčejně po-
četná výstava tuzemských kytarářů a stavitelů,
kteří projevili zájem o účast na festivalu. Mož-
nost návštěvy prodejní výstavy dáváme všem
zájemcům, a to nejen speciálně určeným ča-
sem v harmonogramu, ale i zvukovou přehlíd-
kou vystavovaných nástrojů.

Jedinečnost festivalu a kytarové
orchestry

Prioritou a výjimečností festivalu je zamě-
ření dramaturgie na žáky a návštěvnost festi-
valu nejmenšími studenty hry na nástroj.

Festival nabízí možnost účasti ve dvou kytaro-
vých orchestrech různých úrovňových stupňů.
První, tzv. „Malý kytarový orchestr“, je zamě-
řen na žáky ZUŠ (nejmladšímu účastníku bylo
6 let), kde během čtyř dnů nastudují několik
skladeb pod vedením umělecké vedoucí Kláry
Ferenczi. „Velký kytarový soubor“ letos nově
povede Vladimír Novotný, přední pedagog a
dirigent Pražského komorního kytarového or-
chestru. Velký kytarový soubor cílí na velmi
šikovné žáky ZUŠ, studenty uměleckých škol
a pedagogy.

Souhra v orchestrech si klade za cíl nejen
seznámení s metodickými a didaktickými po-
stupy uměleckých vedoucích. Pro účastníky
představuje výtečnou možnost pro pochope-
ní kolektivní spolupráce, komunikace, vy-
užití svých dovedností ve všech úrovních a
v neposlední řadě podporuje zájem a radost ze
hry na kytaru.

Obecné informace
Festival nabízí všechny akce a koncerty i

pro širokou veřejnost. Vystoupení jsou hojně
navštěvována, a to zejména pro svou drama-
turgickou kvalitu a pestrost, zajímavost a
zvučnost jmen kytarových hvězd. Koncerty
proběhnou v Kulturně spolkovém domě v No-
vých Hradech.

Můžete nás sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/
jihoceskykytarovyfestival
Nebo Instagramu:
@jihocesky_kytarovy_festival

Web organizátora a festivalu:
http://www.zustsviny.cz/
trhove_sviny/jkf.html

Organizační tým a kontakty:
Karolína Vobořilová – dramaturgie a média
karolina@voboril.eu, 774 504 620
Klára Ferenczi – vedoucí sekce orchestrů
klabrda@email.cz , 723 368 264
Jiří Meca – asistent dramaturgie
mekyopava@seznam.cz, 736 411 378
Luboš Procházka – ředitel ZUŠ
reditel@zustsviny.cz, 731 418 323

Partneři projektu
− Město Nové Hrady
− Projekt Hudba Spojuje – Musik verbin-

det (KPF-01-217) v rámci projektu Fond
malých projektů (Program INTERREG
V-A Rakousko– Česká republika)

− Kruh přátel hudby při ZUŠ F. Pišingera,
Trhové Sviny, z.s.

− Spolek rodičů a přátel školy při ZUŠ
F. Pišingera, Trhové Sviny

pokračování na str. 14
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Představujeme vám nový novohradský spolek
Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje,

dovolte mi, abych vás tímto seznámil s naším
novým spolkem „Cech svatého Huberta z. s.“,
jehož jsem předsedou.

Potřeba založit nový myslivecký spolek
vznikla hned z několika důvodů. Rád bych
zmínil dva, které považuji za hlavní. Za prvé
mi v celém Novohradském regionu chyběl
spolek, který by byl aktivní ve vztahu k obča-
nům nejen Nových Hradů, ale ke všem obča-
nům našeho regionu při propagaci myslivosti,
kterou osobně považuji za nezbytnou lidskou
činnost ve vztahu k hospodaření s přírodou a
současně myslivce, alespoň většinu, které po-
važuji za vůbec první ochránce přírody a nosi-
tele správných zásad hospodaření s naší florou
a faunou. Za druhé bylo nutné založit spolek,
který zastřeší akci „Den ochrany přírody, mys-
livosti, rybářství a včelařství“, kterou jsem zalo-
žil společně s Láďou Starým (Ochránci přírody)
a na které dále spolupracujeme s dalšími organi-
zacemi a přáteli.

Protože každá akce vyvolá reakci, začaly
se ozývat hlasy, které prezentovaly náš nový
spolek jako ten, který má za cíl převzít honitbu
Mysliveckému spolku Nové Hrady, jehož je
většina našich členů včetně mě, též členy. Tyto
informace jsou samozřejmě nesmyslné a náš
nový spolek „Cech sv. Huberta“ má pouze je-
diný cíl, kterým je aktivní propagace mysli-
vosti a myslivců nejen na Nových Hradech
a obnova a ochrana přírody Novohradska.
Ne nadarmo byla česká myslivost zapsána
na seznam nehmotného kulturního dědictví
UNESCO.

Nový spolek si klade za cíl působit na
všechny občany našeho regionu, od školek až
po důchodce, kterým chceme přibližovat práci
pravodatných myslivců. Náš spolek má pět
členů, kdy každý má odbornost na konkrétní
obory, a tímto jsme schopni zajistit přednášku
o myslivosti, lovecké kynologii, zemědělství,
lesnictví i včelařství. Zároveň chceme organi-
zovat brigády týkající se úklidů naší novohrad-
ské přírody, chceme využít dotačních titulů na
akce související se zadržováním vody v kraji-
ně, výsadbou stromů, obnovou alejí a pokud to
půjde i pestrobarevných luk. Za tím účelem
oslovujeme některé majitele vhodných poze-
mků, kteří se chtějí podílet na zachování naší
krásné pestré novohradské přírody.

Jedním z hlavních projektů, kterým chce-
me navrátit některé původní dřeviny zpět do
naší přírody, je projekt ‚JILM“, který zde
před desítkami let započal významný ochrán-
ce přírody pan Ing. Bohumil Švarc. Co se
týká kulturních akcí, máme v úmyslu, vyjma
zmíněného Dne ochrany přírody..., uspořádat
oslavu našeho mysliveckého patrona Sv. Hu-
berta, a to v měsíci listopadu, na který připadá
jeho svátek. V rámci této kulturní akce chceme
spolupracovat s městem Nové Hrady a dalším
důležitým článkem, kterým je Páter Rado z na-
šeho kostela Sv. Petr a Pavla. Program dne
máme již připravený a je uvedený samostatně
na stránkách Novohradského zpravodaje. Tím-
to bychom chtěli založit kořeny nové kulturní
akce v Nových Hradech se silným historic-
kým, ale i budoucím dopadem na stávající i no-
vou generaci našich myslivců i občanů, který

nás zavazuje k dodržování krásných mysli-
veckých tradic.

Náš spolek dále nabízí konzultace v otáz-
kách zákona o myslivosti, ochrany přírody,
ochrany zvířat před týráním a souvisejících
předpisů nebo pomoci při založení spolku
apod. Pokud budete mít dotaz v této oblasti,
obraťte se na nás, rádi vám poradíme. Za tím-
to účelem jsme zřídili i nové webové stránky,
které můžete najít po zadání odkazu: cech.sv.
huberta nové hrady do vašeho webového vy-
hledávače.

Naši členové se dále účastní se svými čtyř-
nohými kamarády společných lovů na pozvání
nejen v okolních honitbách, ale i v honitbách po
celé ČR a dále v zahraničí, odkud máme boha-
té zkušenosti s chovem a lovem konkrétních
druhů zvěře a můžeme tak poskytnout o chovu
některých druhů zvěře a lovech podrobné in-
formace. Tolik základní informace k našemu
novému mysliveckému spolku. Pokud budete
mít zájem o informace týkajících se přednášek
či dalších informací ze světa myslivosti, ne-
bojte se obrátit na náš spolek na tel. čísle
723 579 442 nebo na naši mailovou adresu
cech.sv.huberta@gmail.com či naši adresu
Zahradní čtvrť 298, 373 33 Nové Hrady. Těší-
me se s vámi na viděnou na našich společných
akcích za udržení naší krásné novohradské
krajiny.

Za spolek
Cech sv. Huberta z. s.

předseda spolku
Martin Brychta

Den svatého Huberta
na Nových Hradech

Spolek Cech sv. Huberta z. s. si vás dovoluje pozvat na první ročník oslav sv. Huberta,
patrona všech myslivců, který se uskuteční

v sobotu dne 14. 11. 2020 od 10.00 hodin
spojeného se svěcením výklenkové kapličky U lípy s tímto programem:

09.50 hodin - sraz účastníku u kapličky „U lípy“
(nová cesta od zámeckého dvora do Nakolic cca 1 km
od Nových Hradů – parkování vozidel zajištěno U lípy)

10.00 hodin - zahájení slavnostního obřadu svěcení kapličky Páterem Radem
a pořadateli akce

11.00 hodin - Svatohubertská mše v kostele sv. Petra a Pavla v Nových Hradech
sloužená Páterem Radem za myslivce a zvěř

11.30 hodin - ukončení mše

12.00 hodin - občerstvení na sále Kulturně-spolkového domu s kulturním programem
o myslivosti za doprovodu kapely „Párty“
s kapelníkem Josefem Vochoskou

15.00 hodin - volná zábava
Na spolkovém domě bude připraven výborný zvěřinový guláš, pivo kozel 11, víno a další

dobroty za ceny lidové.
Těšíme se na setkání s myslivci i veřejností. Přijďte se podívat, jakou kulturu sebou nesou

myslivci celá staletí, kterou chtějí nést dál pro generace budoucí.
Členové spolku Cech sv. Huberta z. s., Nové Hrady

Sponzoři
− Střední umělecko průmyslová

škola hudebních nástrojů a nábytku
Hradec Králové

− Café Pokrok – Třeboň
− Umělecká agentura ReArt
− Vaše koordinátorka – catering
− Sahara a Pergola u sv. Víta
− Zahradní centrum Dorschner

Změna programu vyhrazena.

Z organizačních důvodů je nezbytné provést
rezervaci s počtem vstupenek. Rezervace bude
platná při objednání nejpozději den před koncer-
tem do 20.00 na emailu guitarfestival@zustsvi-
ny.cz nebo SMS na 774 504 620 po potvrzení
rezervace. Je nutné lístky vyzvednout nejpozději
15 minut před začátkem koncertu. Organizátoři
negarantují vstup bez objednání rezervace.

Jihočeský kytarový festival
(pokračování ze str. 13)
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Kdo má rád
V náhradním termínu 19. září proběhl již 10. ročník benefiční

akce Kdo má rád. I letos na účastníky čekal bohatý program pro děti
a celé rodiny. Na Jánské louce byly připraveny hry, řetízkový kolo-
toč, skákací hrad, všechny příchozí bavila show na chůdách a také
speciální představení divadla Studna. Součástí dětského dne byl i
speciální kvíz s otázkami zaměřenými na novohradské památky a tu-
ristické cíle. Odpovědi nebyly složité, stačilo jen projít historické cen-
trum našeho města, pozorně koukat a počítat. Správné odpovědi
nakonec přineslo téměř padesát soutěžících, kteří pak postoupili do
slosování o velmi zajímavé ceny.

Během večerního benefičního koncertu v sále hotelu Máj vystoupili
Jitka Asterová, Martin France, Tomáš Ringel, Sámer Issa, Radim
Schwab a Marcela Březinová. Na základě ohlasu diváků můžeme říci,
že se koncert velmi líbil. Užili si jej však i samotní účinkující. I v le-
tošním roce poputuje výtěžek z koncertu a dobrovolného příspěvku
účastníků na podporu dětského oddělení nemocnice v Prachaticích.
Děkujeme za Vaší podporu a těšíme se na další ročník! VH

Připravujeme na ŘÍJEN

Oslava Mezinárodního
dne seniorů

V loňském roce uspořádalo naše město v rámci Mezinárodního
dne seniorů koncert pro novohradské obyvatele domu s pečovatel-
skou službou. Letos, pokud k tomu budou přívětivé podmínky, roz-
šíříme program pro seniory o další kulturně-společenskou akci. Na
programu by měla být hudba a divadelní představí žáků Gymnázia
T. Sviny. Vstup na akci nebude zpoplatněn.

Letošní akce k Mezinárodnímu dni seniorů je plánovaná na
sobotní odpoledne 10.10. 2020 do Hotelu Máj. Pokud tomu nebu-
de nic zásadního bránit, tak vás tímto nyní zveme. Přesné informa-
ce budou zveřejněny na plakátech (plakátovací plochy ve městě,
DPS, informační centrum) a v hlášení městského rozhlasu.

Do té doby přejeme všem seniorům hodně zdraví a uspokoji-
vou náladu.

K. Jarolímková

Plánujeme na LISTOPAD

Divadelní představení

SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ
v podání Jihočeského divadla

Divadlo (nejen) pro seniory
Na základě skvělé letošní spolupráce s Jihočeským divadlem, kte-

rým byly letní činoherní a operní představení v zámeckém parku,
pokračujeme ve společném kulturním konání. Proto jsme nyní ve fázi
příprav na uskutečnění divadelního představení „SPOLEČENSTVO
VLASTNÍKŮ“, které by se mělo odehrát 12. listopadu 2020 od
19 hod. na velkém sále Hotelu Máj.

Vstupenky budou k dispozici od 7.10., a to v „režimu“ podpory
Obec přátelská seniorům. To znamená, že senioři „65+“ a handica-
povaní (s trvalým bydlištěm N. Hrady a přilehlé osady) budou mít
vstupenku zdarma a 1 zlevněnou vstupenku v ceně 100 Kč pro svůj
doprovod. Tyto vstupenky budou v předprodeji v novohradském in-
formačním centru (v přízemí radnice). Ostatní vstupenky budou
v předprodeji v ceně 150 Kč prodávány rovněž na informačním cen-
tru. Prodej všech vstupenek bude probíhat do vyprodání kapacity
míst k představení.

Pokud k uskutečnění plánovaného divadelního představení bu-
dou bránit jakékoli známé skutečnosti do 6.11. (většinový nezájem
o představení) nebo posléze společensko-zdravotní podmínky v ČR,
budou peníze za prodané vstupenky vráceny.

Další podrobnější informace se dozvíte i na kontaktu K. Jarolím-
ková, tel. 602 150 208.

Čertovská schůzka
Novohradští čerti zvou na Čertovskou schůzku v sobotu

14.11.2020 v Hotelu Máj.
Od 15 do 18 hodin pomůžeme čertům začátečníkům s výrobou

masky (základní korpus) a ukážeme masky hotové, abyste se mohli
„poučit“. Materiál si vezměte každý svůj, poskytneme jenom rady …

Od 18 hodin bude schůzka všech čertů, kteří se chtějí zapojit do
letošního čertovského průvodu. Budeme domlouvat program a další
organizační věci. Tak přijďte!
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Galerie Koželužna plánuje…
¢ Říjen

V měsíci říjnu se už několik let pravidel-
ně konají Dny otevřených ateliérů (DOA)
na jihu Čech. Ačkoli se nedá úplně s jisto-
tou říct, že tuto velmi zajímavou a prospěš-
nou aktivitu budeme moci zažít i letos,
přesto se na ni chystáme. Konání DOA je
plánováno na víkend 10.–11.10. a náš
doprovodný program by se měl usku-
tečnit v sobotu 10.10 od 14 hod. Sou-
částí bude například i povídání s autory
fotografií z výstavy NE-POVRCHNÍ, tak-
že se určitě můžete dozvědět víc o tom, co
je na výstavě k vidění. Pokusíme se vy-
tvořit takové podmínky, abychom si „ne-
zavdali s kontaktními pravidly“, budeme
mít k dispozici i jednorázové roušky (jako
při vernisáži) a snad se nebudeme muset
nějak výrazně ochudit o zážitky. Prostě
uvidíme…

¢ Prosinec
Na prosinec chystáme opět Adventní

výstavu – Umění darovat…, a tak již nyní
nabízím a oslovuji všechny šikovné novo-
hradské lidi, kteří chtějí své výrobky před-
stavit ostatním. Měly by to být výrobky
původní, originální, řemeslné, výtvarné, a to
od lidí z našeho městečka, osad a nejbližší-
ho regionu. Další podmínky ráda upřesním
všem zájemcům. Výstava bude zahájena na
I. Adventní neděli a bude otevřena každý
další víkend až do 20.12., od 10 do 16 ho-
din. Prostě uvidíme…

Pojďme se těšit na lepší časy,
Květa Jarolímková

Vernisáž byla nepovrchní
V sobotu 19.9. jsme zahájili předposlední plánovanou výstavu v Ga-

lerii Koželužna, která se zaměřila na fotografie. Její název, tak trochu
s hravým a provokativním nádechem „NE-POVRCHNÍ“, vyjadřuju
jednak nahlížené věci, tedy povrchy, a jednak způsob nahlížení, tedy
hodně zblízka nebo z výšky. Mimo uměleckého poslání výstavy je
tedy i lehká připomínka, že je opravdu dobré se na vše dívat „mik-
rosvětsky“ i „makrosvětsky.“ Věřím tedy, že výstava má i svoji
osobitou duši.

V přízemí a prvním patře galerie jsou k vidění fotografie nasnímané
převážně rastrovým elektronovým mikroskopem, které jsou navíc ko-
lorované a navozují pocit uměleckého obrazu. Uvidíte třeba křídla mo-
týlí, květy zmrzlé vody nebo běžnou plíseň, která při zvětšení vypadá
jako exotický strom. Tyto fotografie jsou „z dílny“ Ing. Jany Nebesářo-
vé, která pracuje v Biologickém centru AVČR, v.v.i. Č. Budějovice, a
díky svému nadšení pro vědeckou práci ji takto ještě dokáže přiblížit
laické veřejnosti.

Ve druhém patře galerie můžete vidět naopak pohledy na zdejší
krajinu, hory, sakrální stavby, rybníky nebo východy slunce, a to díky
focení pomocí dronu. Autor fotografií je Jan
K. Šmíd, který se proletěl nad novohrad-
skou krajinou a tento svůj zážitek nám nyní
předkládá. A je jasné, že byl zdejší krajinou
okouzlen, sám to popsal i při komentované
prohlídce při vernisáži. Jeho fotografie jsou
tedy nejen zajímavé „dronové“ záběry z růz-
ných ročních období, ale i způsob hledání
jeho vztahu s Novohradskem.

Obě dvě série fotografií mají společné to,
že za normálních a běžných podmínek, když si
tak chodíme po světě, „zobrazované objekty“
nevidíme. A přesto jsou tady, jsou krásné a za-
jímavé.

Přijďte se prosím podívat na NE-POVRCHNÍ
výstavu, která vám určitě rozšíří pohled na svět.

Výstava bude otevřena do 31.10.2020 o ví-
kendech a svátcích od 10 do 16 hodin, v úterý a
čtvrtek od 13 do 16 hod. nebo přijďte i individu-
álně po předchozí dohodě (tel. 602 150 208).

Děkuji za váš ne-povrchní zájem.
Květa Jarolímková
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Poznejte krajinnou zónu
Novohradsko jinak

Termín: středa 28. října 2020
Sraz: 9:00 před novým zámkem

Oběd: z vlastních zásob, cena: dospělí 80 Kč, děti 50 Kč.
Při exkurzi prozkoumáme vybrané oblasti spojené s historický-

mi alejemi, rybníky a krajinnou kompozicí kolem zaniklého obeli-
sku. Nejprve budeme sledovat zvolené lokality pomocí dronu na
dvou stanovištích – od nového zámku se zaměříme na historické
jádro města a pozůstatky přibližně osm kilometrů dlouhého průhle-
du na zaniklý obelisk, od Hlinova se podíváme na některé historické
aleje. Dále projedeme část krajinné památkové zóny minibusem a
v případě zájmu se projdeme kus pěšky dlouhou alejí skrz bývalou
loveckou oboru Kapinos. Na závěr prozkoumáme autentické místo,
kde stával novohradský obelisk, uvědomíme si dodnes dochované
průseky v okolí a pokusíme se napodobit živou alej s obeliskem po-
mocí hravého úkolu. Program bude přizpůsoben aktuálnímu počasí.
Průvodkyní nám bude Anna Svobodová, památkový pedagog Ná-
rodního památkového ústavu.

Přihlásit se můžete přímo v Novohradském muzeu, telefonicky na
731 675 530 nebo prostřednictvím e-mailu muzeum@seznam.cz.

J. Šáchová, Novohradské muzeum

Jaké byly Hrady kdysi?
Kostelní ulička vedla za zadním traktem Rezidence na Kostelní ná-

městí, tedy plácek před kostelem. Dnes je to část ulice Navrátilovy.
Tam, kde je v současnosti parkoviště za Kulturně-spolkovým domem,
stály v minulosti domy č. p. 75, 76 a 112.

Dům č. p. 75 byl postaven na počátku 18. století jako výměnek pro
výměnkářku Marii Teichlovou ze sousedního domu č. p. 74, tedy dneš-
ního Kulturně-spolkového domu. Po její smrti v něm téměř 150 let žil
rod Robauschů, kteří provozovali krejčovské řemeslo. Další majitelé
domu, Aglerovi, byli klempíři.

Dům č. p. 76 byl vybudován již v roce 1588. Jeho majiteli byli zpo-
čátku různí úředníci, později se v něm střídali řemeslníci – krejčí, ševci,
truhláři, tkadlec a mýdlář. V roce 1871 byl dům přestavěn a spojen s do-
mem č. p. 112. Po nějaký čas v něm tehdy sídlila finanční stráž a krátce i
poštovní úřad. Další majitelé byli kupci – nejprve Husovi, pak Ziegle-
rovi a Himmerovi. Pamětníci možná ještě pamatují železářství pana
Homra, které tam bylo po válce.

Dům č. p. 112 byl nově postaven roku 1740 na místě dřívějšího
obydlí hrobníka. Majitelé domu byli většinou řemeslníci. V roce 1871
byl dům spojen s domem č. p. 76 a zvýšen o patro. Při této přestavbě
prý byly objeveny hroby, kolem kostela byl totiž až do roku 1682
původní novohradský hřbitov.

Na obrázku je výřez z fotografie, která zachycuje rekvírování zvonů
v době druhé světové války. Vpravo je vidět dům č. p. 76 s obchodem
Karla Himmera, vlevo domek č. p. 75. Několik dalších snímků si může-
te prohlédnout na facebookové stránce Novohradského muzea. Je mož-
né, že nějaké staré snímky těchto nebo i jiných zmizelých staveb
z Nových Hradů také máte doma. Pokud je to tak, prosím přineste je do
muzea a poskytněte je k okopírování. Originály vám zůstanou, ale
současně budou kopie uchovány v muzeu pro budoucnost.

J. Šáchová, Novohradské muzeum

Živé obrazy podruhé
V květnovém čísle Novohradského zpravodaje jsem psala o živých

obrazech, které byly v minulosti předváděny při domácích slavnostech
v rodině Buquoyů. O rekonstrukci několika těchto obrazů se chceme
pokusit v rámci projektu „Buquoyský rok aneb působení šlechty na
pomezí Čech a Rakous“.

První kroky jsme již učinili. Máme přeloženy původní prology, je-
jichž originály jsme si zapůjčili v Böhmerwaldmuseu ve Vídni. S tímto
textem dále pracovala lektorka Anežka Kotrlá, která o prázdninách
vedla divadelní příměstský tábor. A právě účastníci tohoto tábora se
jako první pustili do realizace buquoyských živých obrazů. Po několika
dnech příprav a nacvičování uspořádali v pátek 28. srpna v komunitním
centru představení pro rodiče, kde předvedli výsledky své činnosti. Pro
vás ostatní, kteří jste tam nebyli, mám fotografie.

Co se mi líbilo? Líbilo se mi, že se táborníci úkolu nezalekli. Sezná-
mili se s textem a sami začali uvažovat, jak by se ten který obraz dal
ztvárnit. K tomu si museli něco o Buquoyích nastudovat a jsem si jistá,
že na rozdíl od některých jiných vědomostí tohle hned tak nezapome-
nou. Sami si promysleli jak kulisy, tak kostýmy, a sami si také našli
nebo vyrobili některé rekvizity. Co ještě se podařilo? Vyzkoušeli jsme
si spolupráci mezi muzeem, které poskytlo námět, a komunitním cen-

pokračování na str. 19
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trem, které vše zrealizovalo. Přitom bychom
se neobešli bez podpory KIC, které zapůjčilo
kostýmy ze svého fundusu.

Obraz první (viz foto) zachycuje Karla
Bonaventuru Buquoye ve chvíli, kdy od císa-
ře Ferdinanda II. získává panství Nové Hrady
a uvědomuje si, že je to jedno z těch, které
před necelým rokem jeho vojsko dobylo a vy-
plenilo. Na druhém obraze řeší vdova po Kar-
lu Bonaventurovi Marie Magdalena problém
s vodovodem. Pořád jí to nějak nevychází – až
zasáhne náhoda. Třetí obraz přivádí na scénu
majestátní Marii Terezii, která jmenuje Fran-
tiška Leopolda Buquoye nejvyšším zemským
maršálkem Království českého. Další tři obra-
zy byly věnovány Johannu Nepomuku Buquo-
yovi a jeho manželce Terezii. V prvním žádá
Johann Nepomuk Terezii o ruku, ve druhém
podporuje chudé, ve třetím Terezie zadává
svému zahradníku vykonání úprav v říčce
Stropnici. Další obraz ukazuje Jiřího Františ-
ka Buquoye, hloubajícího nad pohybem těles
s proměnnou hmotností. Tady mě aktéři asi
překvapili nejvíc. Na našem pracovním setká-
ní jsem jim zhruba naznačila, čím se Jiří Fran-
tišek zabýval, a uvedla několik konkrétních
příkladů. Mladí divadelníci si ale našli příklad
svůj a jsem si jistá, že ani samotného Jiřího
Františka by něco podobného nenapadlo J.
Poslední „buquoyský“ obraz znázorňuje man-
želský pár Josefa Thun-Hohensteina a Gabrie-
lu, rozenou Buquoyovou při oslavě padesátého
výročí jejich svatby. Když gratulanti volají:
„Ještě jednou padesát!“, Josef zaúpí: „Jen to
ne!“ a skácí se k zemi. Gabriela nato konstatu-
je: „Zase hraje divadlo“. Tím „buquoyská“ část
končí, ale představení pokračovalo přes obrazy
druhé světové války, příchodu Rudé armády,
únor 1948 a listopad 1989 až k současnosti.

Mladí divadelníci sice malinko vybočili
z žánru – místo statických obrazů si připravili
krátké scénky, ale to rozhodně nebylo na ško-
du. Zdá se, že novohradským ochotníkům zde
vyrůstá zdatná nová posila.

Jestli vás téma živých obrazů maličko za-
ujalo, podívejte se na facebookové stránky
Novohradského muzea, kde najdete další foto-
grafie, které pořídili členové multimediálního
kroužku Pepa Strapek a Vojta Drachovský.
Pokud vás to zaujalo víc (a okolnosti nám to
dovolí), zvu vás v sobotu 7. listopadu na mu-
zejní noc, kde se společně pokusíme obrazy
z novohradské historie opět oživit.

Novohradské muzeum, Jitka Šáchová

Živé obrazy podruhé
(pokračování ze str. 18)
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Okénko do knihovny
Třicet let pod přísahou / Robert Šlachta, Josef Klíma
Robert Šlachta poskytuje prostřednictvím rozhovoru se známým čes-
kým investigativním novinářem Josefem Klímou osobní zpověď své-
ho neobyčejného života, a to nejen osobního, ale především toho
profesního. Jako bývalý ředitel Ústavu pro odhalování organizované-
ho zločinu a náměstek Odboru pátrání Celní správy ČR otevřeně ho-
voří o ožehavých tématech a kauzách (Nagyová, Pitr, Vidkum, Bereta
a mnohé jiné), o nichž v době služby mluvit nemohl.

Elizino tajemství. Osvětim: placená láska / Dominik W. Rettinnger
Román polského autora, vzniklý na základě autentických svědectví,
otevírá dosud tabuizované téma veřejných domů za ostnatými dráty.
Hlavní hrdinka Eliza, která se živí podvody na bohatých mužích
v prostředí luxusních hotelů a heren, je zatčena gestapem a ocitá se
v osvětimském pekle. Přes ochromující strach i ztrátu lidské důstoj-
nosti sebere veškeré síly a využije příležitost, aby získala šanci přežít

Kocovina / Stanislav Beran
Sudety jsou v knize vykresleny jako místo, kde lidi zůstávají jen pro-
to, že nemají jinou možnost. Místo plné marasmu, jehož obyvatelé
ztratili zájem o zbytek světa a začínají se tak trochu podobat zvířatům.
Nedávná historie je ve vesnici v blízkosti rakouských hranic stále pří-
tomná: postava místního blázna Honzíka, syna Češky a odsunutého
Němce Hanse, je středobodem vyprávění. Kolem něj se rozvíjejí pří-
běhy ostatních, nejčastěji místních, ale i Rakušanů, co sem přijeli za
levným nákupem a levným sexem, nebo turistů, kteří chtějí na chvíli
vyměnit kancelář za přírodu. Od konce války po současnost se před
námi otvírají jednotlivé šuplíky osudů - svět malých, obyčejných lidí
žijících či živořících na místě, na které se zapomnělo.

Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět / Jonas Jonasson
Přesně před rokem utekl stoletý Alan Karlsson z domova důchodců
v Malmköpingu. Teď si se svým přítelem Juliem užívá života na Bali.
Tedy až do chvíle, než se Julius rozhodne připravit Alanovi oslavu na-
rozenin. Horkovzdušný balon, kterým si chtějí vyrazit, totiž odletí bez
pilota a Alan s Juliem se ocitnou na širém moři. A když je zachrání se-
verokorejská loď, pašující uran, je jasné, že několik významných poli-
tiků bude mít znovu plné ruce práce.

Anglická zahrada : psychologický thriller / Petra Klabouchová
Takhle asi vypadá smrt. Nebo peklo. Náhlé zmizení dvou desetiletých
chlapců zasáhne dramatickým způsobem do životů všech obyvatel
malého městečka. Obětí bezhlavého vyšetřování se stává rodina zmi-
zelých chlapců, stejně jako celá řada dalších místních postav. Myslíte
si, že něco takového se ve skutečnosti stát nemůže? Omyl. Už se stalo.
Příběh je inspirovaný skutečnými událostmi z roku 2006.

Úplně cizí lidé / Liane Moriarty
Tříčlenná rodina, manželský pár, dva nezadaní muži a dvě rozvedené
ženy – ti všichni se scházejí na desetidenním léčebném pobytu v lu-
xusních lázních uprostřed pustiny. Jsou však na správném místě? Na-
šich devět nových hostů totiž hned po příjezdu zjišťuje, že některé
zdejší léčebné postupy jsou přinejmenším hodně netradiční…

Všichni sou trapný / Simona Bohatá
Novela z prostředí žižkovské periferie v osmdesátých letech. Ze světa
tvořeného zejména jeho specifickými obyvateli, z nichž nikdo nemá
život zrovna snadný a každý má nějaké bolavé tajemství - včetně dětí.

Zážitky z karantény / Halina Pawlowská
Co si počala Halina Pawlowská, když ji koronavirová karanténa na tři
měsíce uvěznila v jedné domácnosti s dcerou, zetěm, vnukem, příte-
lem, tchyní, synem, sestřenicí a dvěma psy? Začala si vést deník
o tom, jak bez úhony přežít i situace, které jsou na zabití!

Drak spí / Michaela Klevisová
V zapadlé jihočeské vesničce se před čtrnácti lety odehrálo něco,
o čem Eliščina matka už nikdy nechtěla mluvit. Dospělá Eliška se teď
vrací, aby dávné události pochopila…

Spící Beatrice / Júlia Matulová
Světem se šíří neznámý virus. Nelze určit, kde zasáhne příště a kdo
další se v bezvědomí svalí k zemi. Protože počet obětí každým dnem
neúprosně roste, vědci se rozhodnou přistoupit k nebezpečným poku-
sům na lidech. Jako dobrovolnice se přihlásí i osmnáctiletá Beatrice.
Co ji ve výzkumném středisku čeká? Je nějaká naděje, že společně se
synem jednoho z výzkumníků objeví lék? Přežije Bea a dokáže za-
chránit své blízké - včetně toho, kterého miluje?

Informace z knihovny
Po čtyřech měsících „neobvyklé“ situace a dvou měsících celkem

klidných prázdnin jsme se všichni těšili, že od září se covid už někam
schová do ztracena a do pryč. Ale ještě se mu nechce, jak se zdá. Těžko
se plánují nějaké aktivity, když nikdo netušíme, jaká omezení nám to
zase přinese. Těšila jsem se, že už se budou moci uspořádat besedy
s některými spisovateli, hlavně pro školní děti, ale asi budeme muset
počkat do příštího pololetí. Jsem ráda, že knihovnu v září stihli navštívit
prvňáčci ze ZŠ, aby se dozvěděli, jak a z čeho vzniklo písmo a aby si
prohlédli knížky, protože na to se vždycky moc těší. Naši knihovnu
také navštívili v rámci tzv. šablon MŠMT letošní předškoláčci z třídy
Broučků na téma „Zákeřné keře“, aby kromě seznámení se s knihovnou
se dozvěděli, že spousta věcí se dá hledat v encyklopediích. Děti byly
paní učitelkou perfektně vyškoleny a dokázaly poznat a pojmenovat
všechny jedovaté keře. Z knihovny odešly s encyklopedií do přírody
tyto keře najít a vidět je na vlastní oči.

Naši čtenáři jsou knihovně věrní a na počtu výpůjček není znát, že
byla knihovna dva měsíce zavřená. Pro případ, že by se mělo uzavření
knihoven opakovat, doporučuji všem, aby se preventivně dostatečně
předzásobovali knihami. Vzhledem k současné situaci nebude knihov-
na pořádat zatím žádné hromadné veřejné akce. Skupinové návštěvy
knihovny jsou možné pro jednotlivé školní třídy. Pasování loňských
prvňáčků na čtenáře, které se nemohlo konat v červnu, se za příznivých
okolností uskuteční v listopadu nebo v prosinci.

Při návštěvě knihovny dodržujte prosím pravidlo 3R (Rouška, dez-
infekce Rukou, Rozestupy). Děkujeme. D. Císařová
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Kdo letos nenavštívil informační centrum, jakoby nebyl
Každý rok, když se připravujeme na letní tu-

ristickou sezónu si říkám, že už mě asi nemůže
nic překvapit. Ale…! Začátkem března, kdy
jsme měli setkání informačních center v Kapli-
ci a mimo jiné jsme plánovali i prezentaci již-
ních Čech na zahraničním veletrhu v Passau…
jsme zdaleka netušili, co nás čeká. Vlastně jsme
to netušili ani následující měsíce. Přicházeli
různé omezení, nařízení, zákazy a s tím i plno
nejistot, strachu a očekávání. Nicméně Covid
19 dostal stejně jako děti předčasné prázdniny,
a do informačního centra se znova vrátil život.
Začali k nám přijíždět rodiny s dětmi, cyklisté,
jenž si chtěli provětrat plíce v Novohradských
lesích a pár turistů, kteří si pod rouškou stra-
chu a nejistoty přijeli „vyčistit hlavu“. Nevím,
zda díky finančním injekcím od Jihočeského
kraje na podporu turismu v jižních Čechách
nebo zda obavy z vycestování přispěly k ne-
uvěřitelné návštěvnosti našeho íčka, města a
okolí. V červenci jsme měli skoro 200% náv-
štěvnost. Ičko denně doslova „pojímalo“ přes
400 návštěvníků, stály se fronty na vizitky, do-

cházelo zboží, mizely prospekty a s tím obavy,
kdo je z jakého regionu, ohniska či země.
I přes to, že se společnost rozdělila na několik
skupin, najednou jsme si byli opět všichni
rovni. „Kdo nenavštívil letos naše infor-
mační centrum, jakoby nebyl“. Prázdniny i
ty covidové skončily a na náměstí se začaly
objevovat zájezdové autobusy s důchodci. Je
již skoro konec září a nyní již máme o cca
4700 návštěvníků více než v minulém roce za
celý rok. Věřím, že i letošní sezónu zakončíme
nadále s rozumem, nadhledem a hlavně ve
zdraví.

S rouškou nebo bez se můžete přijít podívat
na naše nové knižní novinky. Jednou z nich je
dlouho očekáváná kniha od Milana Koželuha,
Kraj pod Mandlsteinem. Naší vitrínku s kniha-
mi obohatil i soubor povídek o pohnutých osu-
dech z jižních Čech „Světlo z Pauliny“, kterou
napsal novinář, publicista a spisovatel Jan Štif-
ter. I pro naše turisty, výletníky máme dvě no-
vinky. Brožurku Novohradsko-Doudlebsko…
Příběhy, které inspirují. Příběhy, které Vás

můžou inspirovat k návštěvě nejen technic-
kých památek, zřícenin, ale hlavně míst, kde
budete všichni srdečně vítáni. Pro milovní-
ky našeho kraje máme k prodeji novou bro-
žurku To nej… Novohradsko-Doudlebsko.
Díky této brožurce můžete procestovat naší
oblast křížem-krážem.

Za IC Nové Hrady M. T. Kolářová

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:
¡ 3. 10. – Karkulka vrací úder – Malé divadlo, ČB
¡ 6. 10. – Pošťácká pohádka – Restaurace Solnice, ČB
¡ 7. 10. – Invisible man – Malé divadlo, ČB
¡ 10. 10. – O Palečkovi – Malé divadlo, ČB
¡ 11. 10. – Pohádky ze země skřítků – Malé divadlo, ČB
¡ 13. 10. – Povídání o pejskovi a kočičce – Restaurace Solnice, ČB
¡ 17. 10. – Bruncvík aneb jak lev do znaku přišel – Malé divadlo, ČB
¡ 17. 10. – O mlynáři Jankovi a Cecilce ze zámku – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 17. 10. – Princové jsou na draka – Borovany
¡ 18. 10. – Povídání o pejskovi a kočičce – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 20. 10. – Pohádky z kufru – Restaurace Solnice, ČB
¡ 24. a 28. 10. – Návod k přežití zombie apokalypsy – Malé divadlo, ČB
¡ 25. 10. – Princezna Lada – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 31. 10. – Nuda! – Malé divadlo, ČB
¡ 14. 11. – To, co žije pod tvojí postelí – Malé divadlo, ČB

Divadelní představení:
¡ 1. 10. – Saturnin – JD, ČB
¡ 3. 10. – Úča musí pryč – JD, ČB
¡ 3. 10. – Ještě jednou profesore – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 3. 10. – La Traviata – DK Metropol, ČB
¡ 3. 10. – Nesmír – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 6., 7., 20. 10. – Společenstvo vlastníků, pozvánka na schůzi – KD Vltava, ČB
¡ 10. 10. – Holky a kluci – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 9. 10. – Nabucco – DK Metropol, ČB
¡ 9. a 13. 10. – Selský baroko (J. Hájíček) – JD, ČB
¡ 10. 10. – Revolution of Magic live (Radek Bakalář) – KD Vltava, ČB
¡ 12. a 26. 10. – Bačkorové – JD, ČB
¡ 12. 10. – Pod sněhem – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 14. 10. – O 14 dní dříve aneb svoboda nadvakrát – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 14., 15. a 21. 10. – Dobrý proti severáku – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 15. 10. – Labyrint světa (Divadlo Víti Marčíka) – Kostel Svaté Rodiny, ČB
¡ 15. a 21. 10. – Rybí krev – JD, ČB
¡ 15. 10. – Skřivani už jen v Shakespearovi – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 16. 10. – Srnky – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 17. 10. – Kapustnica – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 17. a 27. 10. – Zabiják Anders – JD, ČB
¡ 17. 10. – Underground comedy – Borovany
¡ 18. 10. – Tango pro Ježíška – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 19. 10. – Holubí mambo – Divadlo U Kapličky, ČB

¡ 21. 10. – Na správné adrese – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 22. 10. – Pane, vy jste vdova! – JD, ČB
¡ 23. a 24. 10. – Polská krev – DK Metropol, ČB
¡ 23. 10. – Poslední sbohem Jakuba Krčína – KD Slavie, ČB
¡ 23. 10. – Téměř dokonalá láska – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 24. 10. – Ďáblův sluha – JD, ČB
¡ 24. 10. – Maryša – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 25. 10. – Lakomec – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 28. 10. – Prodaná nevěsta – DK Metropol, ČB
¡ 30. 10. – Tramvaj do stanice Touha – JD, ČB
¡ 31. 10. – Zavolejte Jeevese – JD, ČB
¡ 31. 10. – Messa da Requiem – Katedrála sv. Mikuláše, ČB
¡ 2. a 16. 11. – Evita – DK Metropol, ČB
¡ 3. 11. – Tajemství – DK Metropol, ČB
¡ 4. a 5. 11. – Kominíček – JD, ČB
¡ 5. 11. – Poslední sbohem Jakuba Krčína – Rezidence, Nové Hrady

Koncerty, festivaly, zábavné pořady, hrané prohlídky:
¡ 1. 10. – Bratři Ebenové – DK Metropol, ČB
¡ 1. 10. – Erik Trufaz Quartet – Nové Hrady
¡ 4. 10. – Hvězdy swingu – DK Metropol, ČB
¡ 7. 10. – Hikikomori – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 10. 10. – Fragile – DK Metropol, ČB
¡ 13. 10. – Kamil Střihavka &The Leaders! – DK Metropol, ČB
¡ 15. 10. – Miroslav Hloucal Quintet a Veronika Vítová – Rezidence, N. Hrady
¡ 15. 10. – JF: Jupiterská… - DK Metropol, ČB
¡ 18. 10. – Co šeptají stromy – Malé divadlo, ČB
¡ 21. 10. – Babouci – Borovany
¡ 23. 10. – L. Slabá, Skalická& Heřman, M. Kajaba – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 23. 10. – Parkán – Borovany
¡ 29. 10. – Luboš Andršt Group – Rezidence, Nové Hrady
¡ 4. 11. – Janek Ledecký a band – DK Metropol, ČB
¡ 5. 11. – JF: Marco Pillo – DK Metropol, ČB
¡ 5. 11. – Spolektiv – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 11. 11. – František Nedvěd – KD Vltava, ČB

Sport:
¡ 8. 10. – VK Jihostroj ČB x VK Lvi Praha – Sportovní hala, ČB
¡ 17. 10. – VK Jihostroj ČB x Black Volley Beskydy – Sportovní hala, ČB
¡ 29. 10. – VK Jihostroj ČB x VK Karlovarsko – Sportovní hala, ČB
¡ 7. 11. – VK Jihostroj ČB x Aero Odolena Voda – Sportovní hala, ČB
¡ 17. 10. – VK Jihostroj ČB x Brno – Sportovní hala, ČB

Bližší informace k výše uvedeným představením
najdete na www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady.
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Fotbal na Hradech
byl, je a bude!

Za tím si stojím (žáci to jistí!). Není to
však tak jednoduché, ani v Česku ne.

Dokonce to někteří fanoušci hokeje pře-
hánějí, když tvrdí, že jediný „nároďák“ je
jen hokejový. A proto s tím chodí, kudy
můžou a ovlivňují tím okolí.

Co vlastně udělal fotbal našemu národu,
že se tak vůči němu stále a stále někdo vy-
mezuje? Vždyť fotbal nás často ve světě
proslavil, a to několikrát. Ano, můžeme
mít občas jiný názor, ale ne urážet sport,
který si vydobyl za posledních 150 let ta-
kové renomé, že je ze všech světových
sportů nejžádanější! Podívejte se na plná
fotbalová hlediště. Není problém naplnit
kapacitu různých a obřích stadiónů.

A o slovo se hlásí i sportovní velmoc
USA. Protože „státy“ se snaží vždy být
u toho. Chtěly i do „Ruska“, ale bylo to
však nad jejich síly a oni nesnáší, když jsou
pozadu.

Pořád se šíří v celém „Česku“, že by
mládež měla víc trénovat, a hlavně se po-
hybovat. Každý chce být hlavně hokejista
nebo biatlonista, ale například na Hra-
dech téměř nemůžeme hrát lední hokej a
o biatlonu nelze ani mluvit. Tak někteří
žáci raději nedělají žádný sport! Hlavně
ne fotbal.

Závěrem…Říká se, že fotbal by měl
kluky bavit, ale měl by bavit také trenéry.
Když ne, tak to žáci poznají.

Miroslav Hruška
Proč milujeme fotbal?...protože tam na

hřišti jsme všichni stejní.

II. kolo Krajské ligy talentované mládeže v karate
Novohradští závodníci získali dva cenné kovy

Novohradské karate má prvního celorepublikového rozhodčího

V neděli 20.9.2020 se do sportovního centra TJ Karate, E. Destinnové v Českých Budějovi-
cích sjelo přes devadesátpět dětských závodníků ze 12 oddílu z Jihočeského kraje , aby změřili
své síly v disciplínách kata a kumite. Tato soutěž byla určena pro nejmenší bojovníky do 14 let
od nejnižších bílých pásů až po vyšší žákovské stupně technické vyspělosti v barvě zelené.

V dopoledních hodinách se konala soutěž kata - souborná povinná sestava. Na tatami ve dvo-
jicích proti sobě nastupovali soupeři vždy rozlišení modrou a červenou šerpou a z této dvojice
zvítězil závodník, který získal od rozhodčích vyšší počet zvednutých praporků dané barvy, tedy
vyšší počet hlasů.

V disciplíně kata mladší žákyně zvítězila v silné konkurenci Karolína Houserová.

V kategorii mladší žáci se v početném poli závodníků rozhodně neztratil Ondřej Morong,
když vybojoval stříbrnou medaili. V kategorii mladších žákyň přes pěkně zacvičenou kata nepo-
stoupila do semifinále Kateřina Michaleová, která měla na závodech svoji premiéru.

Naši nejmladší závodníci si vyzkoušeli atmosféru soutěží v karate, prokázali svoji připrave-
nost i na soutěže vyšších kategorií a díky poctivé přípravě a práci týmu trenérů dokázali získat
i dvě medaile. Děkuji všem našim členům za vzornou reprezentaci, trenérům za soutěžní přípra-
vu a rodičům za podporu našich nejmenších závodníků.

Ve dnech 12.- 13.9.2020 se v Českých Budějovicích konalo školení rozhodčích karate, které
pořádal Český svaz karate a náš trenér mládeže Tomáš Hermann zde získal jako první z našeho
oddílu licenci rozhodčího na republikové úrovni, gratulujeme.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Karolína Houserová zvítězila v disciplínš kata,
Ondřej Morong vybojoval stříbrnou medaili
v disciplíně kata a trenér mládeže a rozhodčí
s republikovou licencí Tomáš Hermann

Novinky od šachovnice
OPEN Nové Hrady a Memoriál Františka Černíka

Na konci srpna letošního roku se v našem městě uskutečnil již podruhé šachový turnaj OPEN
Nové Hrady. I v letošním roce můžeme popsat tento turnaj jako mezinárodní a mezigenerační.
K 45 šachistkám a šachistům z Čech se připojili i tři hráči z Rakouska. Věk účastníků byl opět
velmi pestrý – přijeli místní i přespolní mladí adepti i zkušení matadoři, kteří těm mladším uka-
zují cestu k šachu. Jako příklad můžeme uvést úvodní kolo, kdy se stejně jako v loňském roce
utkali pan František Rolinek st. (85 let) a Matyáš Hokr (8 let). V loňském měření sil byl pan
František jasně lepší, po roce tréninku však již dokázal Matyáš velmi dobře vzdorovat a vyrov-
nanou partii nakonec rozhodovalo doslova jedno jediné tempo, o které měl navrch pan Rolinek.

I v mnohých dalších partiích mladí hráči ukazovali své kvality a šachoví trenéři tak mohli být
spokojení s tím, jak mladé naděje bodují. V turnaji nakonec zvítězil loňský vítěz Michal Novo-
tný (6 bodů) před Manvelem Asatryanem (6 bodů). Třetí místo obsadil (možná trochu překvapi-
vě) s pěti body rakouský šachista Hubert Prinz (ředitel základní školy z Weitry).

Vedle již zmiňovaného benjamínka turnaje Matyáše Hokra (získal celkem 2,5 bodu ze sedmi
partií a obsadil 42. místo) se turnaji zúčastnili další dva hráči z našeho města – Jan Pávek (získal
3 body a 32. místo) a Miroslav Valenz (hrající za Sokol Domažlice – 4 body, 19. místo). Nedale-
kou H. Stropnici pak zastupoval nováček Jan Sochor (1 bod, 48. místo) a především šachový rod
Rolinků - Adéla (3,5 bodu, 28. místo), Lucie (5 bodů, 7. místo, nejlepší šachistka v turnaji!), Do-
minik (5 bodů – 4. místo – při shodě bodů rozhodovalo pomocné hodnocení) a jejich již zmiňo-
vaný děda František, který však ze zdravotních důvodů turnaj nedokončil (1 bod, 46. místo).

Turnaj se hrál od pondělí do soboty a byl zpestřený i přednáškou pro mladé i zkušenější ša-
chisty. Ve čtvrtek se pak tradičně konal i turnaj v bleskovém šachu, který nese název Memoriál
Františka Černíka a je zároveň mistrovstvím Jihočeského kraje. Bleskovek se zúčastnilo 30 hrá-
ček a hráčů. Tento turnaj se hrál na 11 kol a o vítězi taktéž rozhodovalo pomocné hodnocení.
Krajským šampionem se nakonec stal Jan Havlík (8,5 bodu) před Michalem Novotným
(8,5 bodu) a Matyasem Zemanem (8 bodů).

„Novohradští“ hráči se drželi statečně. Míra Valenz obsadil 15. místo (5,5 bodu), Matyáš
Hokr byl se ziskem 5 bodů na 23. místě a Honza Pávek skončil na 26. místě (4 body).

Turnaj OPEN Nové Hrady se dle názoru účastníků velmi vydařil. Zázemí sálu v hotelu Máj,
včetně ubytování a doprovodného programu (komentovaná prohlídka muzea, možnost návště-
vy koncertu J. Svěceného) bylo velmi dobře hodnoceno a většina účastníků přislíbila účast i
v příštím roce. Poděkování za úspěšný průběh patří ředite-
li turnaje Františku Rolinkovi ml., hlavnímu rozhodčímu
Martinu Hejdovi a celému týmu pořadatelů.

Turnaj byl finančně podpořen v rámci projektu
Obec přátelská seniorům
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Mistrovství České republiky mládeže
Na začátku září se v Českých Budějovicích konalo mistrovství ČR

v rapid šachu. Pořadatelem byla šachová akademie VŠTE ČB. Na tento
turnaj se vždy kvalifikují nejlepší hráčky a hráči jednotlivých věkových
kategorii svých krajů. Pro turnaj věkové kategorie do deseti let H10 zís-
kal divokou kartu i Matyáš Hokr. Jako vítěz krajského přeboru osmile-
tých šachistů tak dostal možnost nabrat zkušenosti s kategorií, kterou
bude hrát další dvě sezóny. V turnaji hraném na devět kol získal nako-
nec Matyáš 3,5 bodu a obsadil 32. místo z 43 účastníků. Přestože se
v některých partiích ukázala nezkušenost a především příliš zběsilé
tempo mohl být Matyáš spokojený se svým výkonem. Ve své kategorii
navíc vybojoval nejlepší umístění z hráčů z jihu Čech.

Zkušenosti mohla díky divoké kartě v turnaji sbírat i Anička Pávko-
vá. V kategorii dívek do deseti let odehrála několik pěkných partií, po-
dařilo se jí jednou zvítězit a obsadila 27. místo z 28 mladých šachistek.

Kroužek mladých adeptů v Nových Hradech
Díky spolupráci se šachovou akademií VŠTE a především s Františ-

kem Rolinkem ml. a jeho synem Dominikem jsme se domluvili na pok-
račování šachového kroužku pro děti. Od září tak ve dvou skupinách
trénuje skupinka již více než deseti mladých nadějí a věříme, že v této
krásné hře najdou zalíbení. Tréninky se konají vždy v úterý v Kultur-
ním a spolkovém domě. Jsme rádi, že se počet hráčů každým tréninkem
rozrůstá. Tak všem přejeme hodně úspěchů a trpělivosti…

Co nás čeká?
Přestože s ohledem na koronavirové nebezpečí není jednoduché plá-

novat, počítáme i během podzimu s dalšími šachovými akcemi v No-
vých Hradech. Ve spolupráci se šachovou akademií VŠTE České
Budějovice nás čeká na konci září jihočeské mistrovství mládeže
v praktickém šachu a v říjnu pak celorepublikové setkání mládežnic-
kých družstev. V rámci družstva Šachové akademie VŠTE D pak bu-
dou Honza Pávek, Matyáš Hokr, Anička Pávková a Jan Sochor hrát

3. divizi JČŠS s tím, že domácí zápasy této týmové soutěže budou hrát
v Nových Hradech. Věřím, že v průběhu podzimu již naši noví adepti
z šachového kroužku vyjedou na své první turnaje mimo NH. Zároveň
pro ně plánujeme uspořádat jeden turnaj v N. Hradech, kde by poměřili
své síly se stejně starými hráčkami a hráči z T. Svinů či Ledenic. Vrcho-
lem šachového podzimu by pak mělo být mistrovství České republiky
hráček a hráčů ročníku 2012, které bychom měli v našem městě pořádat
na konci listopadu!

Velké poděkování
Na konci loňského školního roku ukončil svoji trenérskou činnost

v rámci našeho města i oddílu ŠK Hraničář Horní Stropnice dlouholetý
trenér Mgr. Vilibald Rolínek. Za tři desítky let vychoval spoustu ša-
chistů a šachistek, organizoval šachové turnaje a zajištoval i dlouhodo-
bé mistrovské soutěže. Vedle šachu vedl své svěřenkyně a svěřence
k rozvoji logického myšlení, což ve spojení s šachovou hrou dětem dá-
valo velký vklad pro další vzdělávání, hraní i osobní život. Jménem
svým i jménem všech bývalých i současných šachistek a šachistů bych
chtěl Vildovi Rolínkovi poděkovat a vyjádřit obrovský respekt a úctu
k tomu, jak po celá desetiletí pečoval o mladé šachisty a nenechal šachy
na Novohradsku padnout. Chtěl bych mu popřát mnoho zdraví, elánu a
životního optimismu do dalších let a věřím, že se i nadále budeme při
různých příležitostech setkávat nejen u šachovnice. Zároveň chci doufat,
že se nám bude dařit jít v jeho šlépějích a vychovávat i v budoucnu nové
šachistky a šachisty.

Mgr. Vladimír Hokr (BK Nové Hrady, Šachová akademie VŠTE)

Novinky od šachovnice
(pokračování ze str. 23)
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Dům – Byt – Zahrada

HODINOVÝ

MANŽEL
–- opraví, vymaluje, smontuje -–

udělá vše na co si netroufáte

Jiří Homer – tel. 607 639 486
jhomeri@seznam.cz

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell-typu Araukana

a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 15–19 týdnů, cena 169–229 Kč/ ks

Prodej: 22. 10. 2020
Nové Hrady - u Novohradské hospody - v 11.25  hod.

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.

Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

Firma Redtenbacher cz s.r.o

hledá
do svého závodu v Borovanech

2 ženy do výroby
letování na poloautomatických strojích

na dvousměnný provoz

Nabízíme:
ü práci v novém závodě

ü příjemné pracovní prostředí
ü zázemí zahraniční firmy
ü Stravenky v hodnotě 90 Kč
ü částečně hrazené dojíždění

ü 13. a 14 plat
q q q q q q q q q q q q q q q q q q q

Informace na tel. čísle:

727 879 278 p. Vodhánil
nebo e-mail: jan.vodhanil@redtenbacher.at

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 – tel.602 314 046
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