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Divadla jsou zavřená,
ale to největší hraje dál

Nevadí, že jsou divadla, koncertní sály a kina zavřená, neboť všechny žánry, které normálně
vykonávají lidé s živností Umělec, nám nabízí jiné instituce a náhradní protagonisté. Každoden-
ně a několikrát lze „naživo“ v televizi a v dalších médiích tak zhlédnout scény dramatické ba
i tragické, jindy komické až groteskní, také science fiction se mihne, naopak romance jsou spíš
v pozadí a scény milostné došly. A náhradní účinkující? Sice nevládnou jazykem krásným čes-
kým, někdy jen strohým a plný frází, a jindy zase tak košatým, že smysl slov utíká za oponu.

Asi už tušíte, že je řeč o divadle, které se odehrává v „národních budovách“, kde sídlí ta naše
vláda česká, špičky politických stran a uskupení a i ten nejvyšší reprezentant státu. A to je vskut-
ku národní divadlo! A není vůbec levné… A v tuto chvíli je vlastně dobře, že český jazyk není
světový, a ta „divadelní taškařice“ je ve světe srozumitelná jenom „hrstce“ lidí. To by byla
vostuda…

A co zbývá nám, prostým divákům v hledišti? No, vzhledem k tomu, že povětšině nemůžeme
makat od rána do večera, mít to všechno pod kontrolou a zasloužit si za to spravedlivou odměnu,
budeme si alespoň přát klidný adventní čas, hezké dárky pod stromeček, hodně zdraví a štěstí.
Přát si přece můžeme cokoli, o tom se ještě nehlasovalo…

Hodně fyzických a duševních sil do prosincových dnů přeje K. Jarolímková

Malý Jakub Š. se nedal odradit. Věděl, že na
Martina se vždycky chodí s lampionem, a tak
chtěl jít zas. Celý den o tom mluvil a přemluvil
svého taťku, aby spolu šli. A tak šli. Letošní
svatomartinský průvod byl poněkud komor-
nějšího rázu, ale byl!                               K. J.

Obrázky dětí ze školní družinyfh

Vánoční stromky ve městě a v osadách mohou
zpestřit Vaše procházky a Vy můžete stromky
ozdobami svátečně vyšňořit.                    K. J.

Listopadové mlhy vykouzlily v naší krajině světlé
okamžiky… Zázraky lesa a slunce pro kolem-
jdoucího.                                                   K.J.

Pod stromeček balík zdraví,
vzácný poklad, jak se praví,
lásku, štěstí, žádné hádky,
spokojenost, hezké svátky,
radost, úspěch, pevný krok

a pak šťastný nový rok.

Veselé Vánoce přejí
děti a vychovatelky ze školní družiny

„U Klouzajícího sluníčka“
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Obrázky dětí ze školní družiny z říjnové
soutěže O nejkrásnějšího českého lva…

Přání
Vážení příznivci kultury,

cestování, historie a čtení,
přejeme vám všem, abyste v posledním
měsíci roku 2020 prožili to, co je pro

vás důležité, příjemné a potřebné.
Přejeme vám hodně zdraví, lásky,

vzájemného porozumění a štěstí též.

A také hodně sil a naděje do roku 2021
a budeme se těšit na další kulturní,

vzdělávací a čtenářská setkání.

Přejí zaměstnanci městského
kulturního a informačního centra,

muzea a knihovny Nové Hrady

více info na str. 14
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Zápis z 64. schůze městské rady
ze dne 12.10.2020

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 63. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 63. jednání rady města.

� 2. Prodej pozemku – Kučerovi
Rada města bere na vědomí žádost o odpro-
dej části pozemku parc.č. 1431/3 v k.ú. Údolí
u Nových Hradů o výměře cca 271 m2 dle
návrhu. Rada pověřuje Osadní výbor Údolí
dalším projednáním.
(Rada obdržela žádost manželů Z. a J. Ku-
čerových, bytem Nové Hrady o odprodej
části pozemku parc. č. 1431/3 v k.ú. Údolí
u Nových Hradů o výměře cca 271 m2 dle ná-
vrhu. Pozemek parc. č. 1431/3 navazuje na
nemovitosti, které jsou ve vlastnictví mž. Ku-
čerových. Jedná se o část nevyužívané cesty,
která je neprůjezdná a neplní svůj účel.)

� 3. Prodej pozemku – Svoboda
Rada města bere na vědomí žádost o odpro-
dej části pozemku parc.č. 333/52 v k.ú. Nové
Hrady o výměře cca 133 m2 a pověřuje ta-
jemníka městského úřadu Ing. V. Schussera
zveřejněním záměru prodeje k předmětnému
pozemku za částku 100 Kč/m2.
(Rada obdržela žádost J. Svobody, bytem
Nové Hrady o odkoupení části pozemku
parc. č. 333/52 v k.ú. Nové Hrady o výměře
cca 133 m2. Předmětná část pozemku přímo
navazuje na pozemek parc. č. 333/38 ve
vlastnictví pana J. Svobody, Nové Hrady.)

� 4. Pronájem pozemků – Janoušek
(po zveřejnění)
Rada města schvaluje pronájem části poze-
mků parc. č. 326/4, 326/6, 329/3 a 329/4
v k.ú. Nové Hrady o výměře cca 790 m2 dle
návrhu, na dobu určitou pěti let, za částku
2 Kč/m2/rok na dobu určitou pěti let, za část-
ku 2 Kč/m2/rok s tříměsíční výpovědní lhůtou
V. Janouškovi a V. Janouškovi ml., Nové
Hrady a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu rada opě-
tovně projednala žádost V. Janouška a V. Ja-
nouška ml., Nové Hrady o pronájem části
obecních pozemků parc. č. 326/4, 326/6,
329/3 a 329/4 v k.ú. Nové Hrady o výměře
cca 790 m2 za účelem podnikatelských akti-
vit pro skladování dřeva a jeho následné
zpracovávání na palivové dříví a souhlasila
s podmínkami pronájmu na období 5 let.)

� 5. Zápis – Osadní výbor
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
Osadního výboru Byňov, Jakule, Štiptoň ze
dne 14.09.2020.

(Rada obdržela zápis z jednání Osadního výbo-
ru Byňov, Jakule, Štiptoň ze dne 14.09.2020.)

� 6. Zápis – TJ Nové Hrady
Rada města bere na vědomí výňatek zápisu
ze schůze výboru TJ Nové Hrady ze dne
22.09.2020 a pověřuje radní Ing. E. Ševčíko-
vou ekonomickým posouzením a přípravou
podkladů k převzetí objektu a jeho předání
do péče Technickým službám města Nové
Hrady.
(Rada obdržela výňatek zápisu ze schůze
výboru TJ Nové Hrady ze dne 22.09.2020
ve věci ukončení nájemní smlouvy z ne-
bytových prostor – tělocvičny ze strany TJ
Nové Hrady ke dni 31.12.2020. Výbor Tě-
lovýchovné jednoty jednomyslně souhlasí
s tímto termínem.)

� 7. Výpůjčka – pasivní dům
(po zveřejnění)
Rada města souhlasí s výpůjčkou stavby čp.
467 na pozemku parc.č. st. 910 – Pasivní
dům o celková ploše k výpůjčce – 221,96 m2

Mudr. V. Šebestové bezúplatně na dobu 5 let.
(Rada za základě zveřejněného záměru vý-
půjčky stavby čp. 467 na pozemku parc. č.
st. 910 – Pasivní dům o celková ploše k vý-
půjčce – 221,96 m2 projednala výpůjčku
předmětných prostor za účelem umístění
a provozování činnosti dětské praktické lé-
kařky MUDr. V. Šebestové. Objekt tzv.
Pasivního domu bude zapůjčen bezplatně.
Náklady spojené s energiemi bude hradit
vypůjčitel.)

� 8. Rozpočtové opatření 11/2020
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 11/2020.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 11/2020.)

� 9. Jednání Sdružení Růže – doplatek
do systému sběru odpadů
Rada města souhlasí s návrhem zvýšení pří-
spěvku do systému sběru odpadů ve výši
52 Kč/občana a postupuje návrh ke schvále-
ní zastupitelstvu města.
(Rada projednala návrh z jednání výboru
Sdružení růže, který předpokládá navýšení
příspěvku sdružených obcí do systému sbě-
ru odpadů ve výši 52 Kč/občana. Navýšení
ceny provozu systému tříděného odpadu je
způsobeno zpoplatněním odběru některých
komodit díky tzv. recyklačnímu poplatku.
Město Nové Hrady a další obce zapojené do
systému sběru tříděného odpadu doposud
hradily částku 10 Kč/občana a rok. Tato
částka dlouhodobě nepokrývá náklady, pro-
to Sdružení Růže rozhodlo o nutnosti řešení
situace formou navýšení příspěvku od obcí.
Stávající navýšení pokrývá náklady systému
na rok 2020, v roce 2021 je nutno do rozpoč-
tu počítat s částkou 60–65 Kč/občana.)

� 10. Zápis finanční komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
finanční komise ze dne 5.10.2020.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise ze dne 5.10.2020, s doporučením pro
radu ve věci pronájmu části hotelu Máj
(ubytovací a restaurační zařízení) a ve věci
programu poskytování dotací zájmovým or-
ganizacím z rozpočtu města Nové Hrady -
změna pravidel.)

� 11. Hotel Máj (po zveřejnění)
Rada města bere na vědomí nabídku pana
Miroslava Přikryla, Letovice a pověřuje sta-
rostu dalším jednáním.
(Na základě jednání finanční komise rada
obdržela její zápis a nabídku na pronájem
nebytových prostor nemovité věci na poze-
mku parc. č. st. 470, k.ú. Nové Hrady dle
podmínek zveřejněného pronájmu od pana
Miroslava Přikryla, Letovice.)

� 12. Fůze –  Poděbradka a.s.
Rada města bere na vědomí fůzi společnosti Po-
děbradka a.s. na společnost Mattoni 1873 a.s.
(Rada obdržela informaci ředitele závodu
Dobrá voda o plánované fůzi společnosti Po-
děbradka a.s. na společnost Mattoni 1873 a.s.)

� 13. Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce
ze dne 10.11.2016
Rada města schvaluje Dodatek č. 2 o výpůj-
čce movité věci ze dne 10.11.2016 a pově-
řuje starostu jeho podpisem.
(Rada obdržela návrh Dodatku č. 2 od Ji-
hočeského kraje ke smlouvě o výpůjčce
movité věci ze dne 10.11.2016 ve znění do-
datku č. 1 ze dne 11.11.2019. Dodatek řeší
změnu výpůjční lhůty kovové visty (hře-
bíky) umístěné před Novohradskou ko-
várnou na dobu neurčitou s jednoměsíční
výpovědní lhůtou.)

� 14. Přezkum hospodaření 2020
Rada města bere na vědomí Zápis Krajského
úřadu Jihočeského kraje, Odbor ekonomický,
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření
obcí z dílčího přezkoumání hospodaření za
rok 2020 města Nové Hrady.
(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihočeské-
ho kraje Zápis Krajského úřadu Jihočeského
kraje Odbor ekonomický Oddělení přezku-
mu a metodiky hospodaření obcí z dílčího
přezkoumání hospodaření za rok 2020 města
Nové Hrady s tím, že byly zjištěny "chyby a
nedostatky méně závažného charakteru podle
ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č.
420/2004 Sb. s tím, že chyba spočívala v ne-
správném zaúčtování příspěvku na ošatné pro
uvolněného zastupitele. Nesprávně bylo úč-
továno na syntetickém účtu 231, správné
účtování mělo být z účtu 236. Chyba bude
opravena dle metodického doporučení kon-
trolorů krajského úřadu.)

� 15. Rozhodnutí o poskytnutí dotace –
Komunitní centrum Nové Hrady II
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
o poskytnutí dotace č. OPZ/2.3/047/0015927
ve věci realizace projektu Komunitní centrum
Nové Hrady II.
(Rada města obdržela od Ministerstva práce
a sociálních věcí Rozhodnutí o poskytnutí
dotace č. OPZ/2.3/047/0015927 ve věci rea-
lizace projektu Komunitní centrum Nové
Hrady II. Maximální výše dotace činí
1.683.150,62 Kč, tj. 95% podíl z celkové-
ho rozpočtu projektu. Vlastní podíl města
Nové Hrady je 88.586,88 Kč.)

� 16. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.
(Starosta informoval radu o probíhajících
stavebních řízeních.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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� 17. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající správ-
ní řízení.
(Starosta informoval radu o probíhajících
správních řízeních.)

� 18. Základní škola Nové Hrady –
Střednědobý výhled + rozpočet 2021
Rada města schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu Základní školy Nové Hrady na roky
2021–2023.
Rada města schvaluje rozpočet Základní ško-
ly Nové Hrady na rok 2021.
(Rada obdržela od Základní školy Nové Hra-
dy střednědobý výhled rozpočtu na roky
2021–2023 a návrh rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet předpokládá výši dotace na pro-
voz 2.800.000 Kč.)

� 19. Mateřská škola Nové Hrady –
Střednědobý výhled + rozpočet 2021
Rada města schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu Mateřské školy Nové Hrady na
roky 2021–2023.
Rada města schvaluje rozpočet Mateřské
školy Nové Hrady na rok 2021.
(Rada obdržela od Mateřské školy Nové
Hrady střednědobý výhled rozpočtu na roky
2021-20232 a návrh rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet předpokládá výši dotace na pro-
voz 1.196.000 Kč.)

� 20. TSM Nových Hradů – Střednědobý
výhled + rozpočet 2021
Rada města schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu Technických služeb města Nových
Hradů na roky 2021–2023.
Rada města schvaluje rozpočet Technických
služeb města Nových Hradů na rok 2021.
(Rada obdržela od Technických služeb měs-
ta Nových Hradů střednědobý výhled roz-
počtu na roky 2021-2023 a návrh rozpočtu
na rok 2021. Rozpočet předpokládá výši do-
tace na provoz 13.500.000 Kč.)

� 21. Neinvestiční dotace JČK –
Informované Nové Hrady
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlou-
vě reg. č. 33-04-011/20 k zajištění projektu
"Informované a viditelné Nové Hrady" a po-
věřuje starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje, Kraj-
ského úřadu, Oznámení o poskytnutí nein-
vestiční dotace dodatek č. 1 ke smlouvě reg.
č. 33-04-011/20 k zajištění projektu "Infor-
mované a viditelné Nové Hrady". Dodatkem
se mění doba realizace projektu (nejpoz-
ději do 30.11.2020), vyúčtování a vypořá-
dání dotace bude předloženo nejpozději
15.12.2020.)

� 22. Dotace JČK – Oslava
Mezinárodního dne seniorů
Rada města bere na vědomí oznámení o pos-
kytnutí dotace na akci. Rada města neschva-
luje přijetí dotace od Jihočeského kraje na
projekt: Oslava Mezinárodního dne seniorů
(Rada obdržela od Jihočeského kraje, Kraj-
ského úřadu, oznámení o poskytnutí dotace
ve výši 10.000 Kč na zajištění akce: Oslava
Mezinárodního dne seniorů, která se měla

konat dne 10.10.2020. Vzhledem k situaci
ohledně koronaviru byla tato akce zrušena
bez náhradního termínu. Na základě těchto
skutečností rada města na svém jednání roz-
hodla o nepřijetí dotace a vrácení nepode-
psaných smluv o poskytnutí dotace.)

� 23. Bonfido – vrácení fin. prostředků
Rada města bere na vědomí vrácení dotace č.
SDO/2020/006 od organizace BONFIDO, o.p.s.
(Rada obdržela vyúčtování dotace na rok
2020 od společnosti Bonfido, o.p.s., Nové
Hrady. Organizace BONFIDO, o.p.s. obdr-
žela v roce 2020 finanční dotaci ve výši
15.000 Kč na pokrytí nákladů s vedením
kroužku dětí do 18 let - Klub logických her
se zaměřením na šachy. Vzhledem ke korona-
virovým opatřením se většina aktivit kroužku
nekonala a poskytnutá dotace bude v plné výši
vrácena.)

� 24. Změna člena likvidační komise
Rada města stanovuje likvidační komisi
Městského úřadu Nové Hrady dle návrhu.
(Rada obdržela návrh na stanovení likvi-
dační komise Městského úřadu Nové Hrady a
to ve složení: předseda komise - p. Zdeněk
Vaněk, členové komise: pí. Ing. Tereza Vaň-
ková, pí. Ing. Veronika Michalová.)

� 25. MŠ NH – Návrh omezení provozu na
1–2 třídy
Rada města souhlasí s návrhem omezení
provozu na 1-2 třídy k mimořádnému volnu
při podzimních prázdninách na dny 26.-27.
října 2020.
(Rada obdržela k projednání návrh na ome-
zení provozu na 1-2 třídy (podle počtu při-
hlášených dětí) v rámci vyhlášení opatření
ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy k mimořádnému volnu při podzimních
prázdninách na dny 26.-27. října 2020.)

� 26. Navýšení paušálu – Přestupková
komise (revokace)
Rada města ruší usnesení č. 6 z 62. jednání
rady města a nově bere na vědomí paušální
navýšení odměn členům KPPP dle návrhu
od 01.12.2020. Rada města postupuje návrh
ke schválení zastupitelstvu města.
Rada města opakovaně projednala žádost a
podklady od předsedů Komise přestupků
pro možné navýšení paušálních měsíčních
odměn členů KPPP. Při projednávání tohoto
bodu došlo k chybnému zápisu v usnesení č.
6 v 62. jednání rady města, kdy navýšení od-
měn je úkon, který je vyhrazen zastupitelstvu
a možné navýšení paušálních měsíčních od-
měn může být provedeno nejdříve po pro-
jednání a schválení zastupitelstvem města,
tj. od 01.12.2020.

� 27. Projekt Obnova a rekonstrukce
rybníku na parc. č. 544
v k. ú. Údolí u Nových Hradů
Rada města schvaluje podání projektové žá-
dosti k akci „Obnova a rekonstrukce rybní-
ku na parc. č. 544 v k. ú. Údolí u Nových
Hradů“ v rámci programu Ministerstva ze-
mědělství ČR 129 390 „Podpora opatření na
drobných vodních tocích a malých vodních
nádržích - 2. etapa“, podprogram 129 393
„Podpora opatření na rybnících a malých
vodních nádržích ve vlastnictví obcí - 2. eta-
pa“ dle návrhu. Rada pověřuje starostu měs-
ta podáním žádosti.

(Starosta města informoval radu o přípravě
projektové žádosti k akci Obnova a rekon-
strukce rybníku na parc. č. 544 v k. ú. Údolí
u Nových Hradů, která je připravena k po-
dání v rámci programu Ministerstva země-
dělství ČR 129 390 „Podpora opatření na
drobných vodních tocích a malých vod-
ních nádržích - 2. etapa“, podprogram
129 393 „Podpora opatření na rybnících
a malých vodních nádržích ve vlastnictví
obcí - 2. etapa“. Celkové náklady projektu
jsou 2 453 938 Kč včetně DPH, výše dotace
je 1 564 378,20 Kč (70 % uznatelných ná-
kladů projektu - město jako žadatel ne-
může uplatnit náklady na odstranění
sedimentu v projektované výši 219 112
Kč včetně DPH). Součástí projektu nejsou
náklady na pořízení projektové dokumenta-
ce ve výši 75 020 Kč včetně DPH).)

Zápis z 65. schůze městské rady
ze dne 26.10.2020

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 64. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 64. jednání rady města.

� 2. Pronájem rybníka – Kubíček
(po zveřejnění)
Rada města schvaluje pronájem pozemku
parc. č. 699/1, k.ú. Údolí u Nových Hradů -
rybníka „Olšovec“ – o výměře 2 157 m2

panu D. Kubíčkovi, Nové Hrady, na dobu
určitou deseti let s výpovědní lhůtou 12 mě-
síců, za částku 755 Kč/rok od 01.01.2021 a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada města na základě předchozího zveřej-
nění záměru pronájmu části pozemku parc.č.
699/1, k.ú. Údolí u Nových Hradů - rybníka
„Olšovec“ - o výměře 2 157 m2, projednala
žádost pana D. Kubíčka, Nové Hrady.)

� 3. Propachtování rybníka – Rybářství
Nové Hrady s.r.o.
Rada města schvaluje propachtování po-
zemku parc. č. KN 979, k.ú. Nakolice,
vodní plocha o výměře 23 520 m2 - rybní-
ka „Nadnakolický“ společnosti Rybářství
Nové Hrady, s.r.o., Nové Hrady, na dobu
určitou deseti let s výpovědní lhůtou 12 mě-
síců, za částku 8.232 Kč/rok od 01.01.2021
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada města na základě předchozího zve-
řejnění záměru propachtovat/pronajmout
projednala žádost společnosti Rybářství
Nové Hrady, s.r.o., Nové Hrady o uzavře-
ní pachtovní smlouvy na užívání rybníku
Nadnakolický (pozemek parc.č. KN 979,
k.ú. Nakolice, vodní plocha o výměře
23 520 m2).)
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� 4. Propachtování pozemků –
1. Jihočeská zemědělská a.s.
(po zveřejnění)
Rada města schvaluje propachtování částí
pozemků v k. ú. Mýtiny, Nakolice, Údo-
lí u N.H., Veveří a Vyšné - o celkové vý-
měře 119 446 m2 dle návrhu společnosti
1. Jihočeské zemědělské a.s., Svébohy,
na dobu určitou pěti let (od 1.10.2020 do
30.09.2025) s výpovědní lhůtou 3 měsíců,
za částku 3.000 Kč/ha/rok a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.
(Rada města na základě předchozího zveřej-
nění záměru pronájmu/propachtování částí
pozemků v k.ú. Mýtiny, Nakolice, Údolí
u N.H., Veveří a Vyšné - o celkové výměře
119 446 m2 projednala žádost 1. Jihočeské
zemědělské a.s., Svébohy o propachtování
předmětných pozemků.)

� 5. Propachtování pozemků – k. ú. Byňov
(po zveřejnění)
Rada města schvaluje propachtování poze-
mků v k.ú. Byňov dle návrhu.
(Rada po zveřejnění opakovaně projedna-
la propachování pozemků dle návrhu
v k.ú. Byňov. Propachtování předmětných
pozemků za účelem zemědělského využití
pro období 1.10.2020 - 30.9.2025. Nabídky
předložili: D. Kořánek, Borovnice; Krtek
František, Štiptoň; Ing. Jana Šídlová, By-
ňov; spol. Novohradské Hory s.r.o., Nové
Hrady.)

� 6. Schválení sponzorského daru - M.Š.
Nové Hrady
Rada města souhlasí s přijetím sponzorské-
ho daru ve výši 2.000 Kč pro Mateřskou
školu Nové Hrady od společnosti Jednota,
spotřební družstvo České Budějovice.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady žádost o schválení sponzorského
daru pro mateřskou školu ve výši 2.000 Kč od
společnosti Jednota, spotřební družstvo České
Budějovice, který bude sloužit na nákup cuk-
rovinek na Mikulášskou besídku.)

� 7. Dotace – vrtaná studna
Rada města schvaluje žádost o poskytnutí
dotace na realizaci vrtané studny na parc.č.
708/3 v k.ú. Štiptoň paní I. Prokešové, Štip-
toň 40. Rada města schvaluje dotaci ve výši
50.000 Kč.
(Rada obdržela žádost od paní I. Prokešové,
Štiptoň 40 o poskytnutí dotace na realizaci
vrtané studny na pozemku parc. č. 708/3
v k. ú. Štiptoň. Vrtaná studna bude sloužit
žadatelce jako zdroj pitné vody. Veškeré
podklady k žádosti byly překontrolovány
Investičním a majetkovým odborem MěÚ
Nové Hrady, který poskytnutí dotace dopo-
ručil.)

� 8. TSM – navýšení provozní dotace
Rada města souhlasí s rozpočtovým opatře-
ním - TSM - navýšení provozní dotace a po-
stupuje jej ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů žádost o na-
výšení provozní dotace na rok 2020, a to

o částku 850.000 Kč. Žádost je odůvodněna
vyššími mzdovými náklady na sezonní pra-
covníky, kdy z důvodu poskytnutí malého
počtu klientů z ÚP České Budějovice mu-
seli být přijati dva zaměstnanci navíc.
Rada souhlasila s navýšením dotace pro
TSM formou rozpočtového opatření ve
výši 850.000 Kč.)

� 9. 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.)

� 10. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající správ-
ní řízení.
(Starosta informoval radu o probíhajících
správních řízeních.)

� 11. Žádost o finanční podporu – Hospic
sv. Jana N. Neumanna Prachatice
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti Hospic sv. Jana Neumanna, o.p.s.
Prachatice o finanční podporu na rok 2021
a postupuje žádost finanční komisi.
(Rada obdržela od společnosti Hospic sv.
Jana Neumanna, o.p.s. Prachatice žádost
o finanční podporu na rok 2021.)

� 12. Cenová nabídka –
Saba ClickPark s.r.o.
Rada města souhlasí s nákupem 2 kusů parko-
vacích automatů typu Strada EVOLUTION 3
od společnosti Saba ClickPark s.r.o., Praha
dle návrhu.
(Rada projednala cenovou nabídku od spo-
lečnosti Saba ClickPark s.r.o., Praha na
odkoupení 2 ks parkovacích automatů typu
Strada EVOLUTION 3. Cena parkovacího
automatu činí 122.000 Kč bez DPH.)

� 13. Oznámení o zrušení akce
mimořádného významu – Oslava výročí
60 let ZUŠ v Nových Hradech
Rada města bere na vědomí informaci ZUŠ
F. Pišingera, Trhové Sviny ke Smlouvě o pos-
kytnutí dotace SDO/2020/048 (nemožnost
realizace akce mimořádného významu Osla-
va výročí 60 let ZUŠ v Nových Hradech).
Rada města upozorňuje na povinnost vyúč-
tovat/vrátit poskytnutou dotaci v plné výši
nejpozději do termínu 15.12.2020.
(Rada obdržela od ZUŠ F. Pišingera, Trho-
vé Sviny informaci k akci mimořádného vý-
znamu Oslava výročí 60 let ZUŠ v Nových
Hradech. Na základě opatření Vlády ČR
v souvislosti s Covid-19 a organizačních
důvodů není možné tuto akci v příslušném
dotačním období uskutečnit.)

� 14. Zelené oázy – Projekt "Přírodní
zahrada v MŠ" – žádost o poskytnutí
grantu
Rada města souhlasí s podáním žádosti o pos-
kytnutí grantu na projekt Mateřské školy
Nové Hrady "Přírodní zahrada v MŠ" v rámci
programu Nadace partnerství Zelené oázy.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
grantu na projekt "Přírodní zahrada v MŠ",
kdy žadatelem je MŠ Nové Hrady. Jedná se
vytvoření přírodní zahrady s jezírkem, smys-
lovým chodníčkem a výsadbu ovocných

stromů a keřů v MŠ. Dětem zde bude umož-
něno pěstování ovoce a zeleniny, pozorování
života kolem vody a smyslový chodník bude
sloužit pro rozvoj smyslového vnímání a mo-
toriky. Rozpočet projektu činí 44.784 Kč,
žádaná dotace činí 35.134 Kč.)

� 15. Zelené oázy – Projekt "Poznání v
přírodní učebně" – žádost o poskytnutí
grantu
Rada města souhlasí s podáním žádosti o pos-
kytnutí grantu na projekt Základní školy
Nové Hrady "Poznání v přírodní učebně"
v rámci programu Nadace partnerství Zelené
oázy.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
grantu na projekt "Poznání v přírodní učeb-
ně", kdy žadatelem je ZŠ Nové Hrady.
V rámci projektu by mělo dojít k úpravě ne-
využívané školní zahrady u 1. stupně ZŠ na
místo vhodné k praktickému učení o pří-
rodě. Projekt počítá s nově vysazenými
stromky a keři, osazením hmyzího hotelu a
budek pro ptáky. Žáci školy, učitelé, rodiče
a spolupracující spolky a subjekty by též
měli vytvořit tzv. Strom poznání. Rozpočet
projektu činí 88.853 Kč, žádost předpoklá-
dá i stejnou výši dotace.)

� 16. Příspěvek na úhradu výdajů na
pořízení a údržbu ošacení
Rada města schvaluje změnu Příspěvku na
úhradu výdajů na pořízení a údržbu ošacení
dle návrhu.
(Rada, na základě zápisu od Krajského úřa-
du Jihočeského kraje Zápis Krajského úřa-
du Jihočeského kraje, Odbor ekonomický,
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaře-
ní obcí z dílčího přezkoumání hospodaření
za rok 2020 města Nové Hrady, projednala
návrh změny Příspěvku na úhradu výdajů
na pořízení a údržbu ošacení, kdy změna
Příspěvku spočívá ve změně způsobu za-
účtování na specifické paragrafy a položky
rozpočtu města Nové Hrady a nebude již za
2. pololetí 2020 vyplacena ze sociálního
fondu viz. Zásady pro tvorbu a použití so-
ciálního fondu - článek III.)

Zápis z 66. schůze městské rady
ze dne 11.11.2020

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 65. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 65. jednání rady města.

� 2. Návrh rozpočtu 2021
Rada města souhlasí s návrhem rozpočtu na
rok 2021 a postupuje návrh ke schválení za-
stupitelstvu města.
(Rada projednala návrh rozpočtu na rok 2021,
včetně rozpočtů fondů. Rozpočet města je
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postavený jako vyrovnaný ve smyslu nasta-
vení rovnováhy mezi příjmy města a výdaji
+ financování (splátky úvěrů). Rozpočet
počítá s výdaji na provoz technických slu-
žeb města, městského úřadu, základní a
mateřské školy, dále s náklady na podporu
aktivit osadních výborů, hasičských sborů
či spolků a organizací. Celkové příjmy roz-
počtu jsou navrženy ve výši 51 892 718 Kč,
výdaje ve výši 57 912 718 Kč a financování
6 020 000 Kč. Návrh rozpočtu byl projed-
nán finanční komisí, která jej doporučila ke
schválení v navrženém znění.)

� 3. Prodej pozemku – Úřad pro
zastupování státu ve věcech
majetkových
Rada města souhlasí s koupí pozemku 807/6
v k.ú. Nové Hrady o výměře 216 m2 v k.ú.
Nové Hrady od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových za částku 49.000 Kč
a postupuje schválení koupě k projednání na
jednání zastupitelstva města.
(Rada obdržela sdělení Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových ohledně
nabídkové kupní ceny pozemku parc.č. 807/6
v k.ú. Nové Hrady. Jedná se o pozemek, který
slouží jako přístupová komunikace k soused-
ním stavbám garáží. Výše nabídkové ceny
činí 49.000 Kč.)

� 4. Neinvestiční dotace – Jčk
(Komunitní centrum Nové Hrady II)
Rada města bere na vědomí oznámení Kraj-
ského úřadu Jihočeského kraje o zaslání nein-
vestiční účelové dotace z MPSV na realizaci
projektu "Komunitní centrum Nové Hrady II"
v rámci operačního programu Zaměstnanost.
(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje Oznámení o zaslání neinves-
tiční účelové dotace z MPSV na realizaci
projektu "Komunitní centrum Nové Hrady
II" v rámci operačního programu Zaměstna-
nost. Výše neinvestiční zasílané dotace činí
504.945,18 Kč.)

� 5. Neinvestiční dotace – Jčk
(Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021)
Rada města bere na vědomí Oznámení od
Krajského úřadu Jihočeského kraje o zaslá-
ní neinvestiční účelové dotace na krytí vý-

dajů obcí souvisejících s jejich spoluprací a
pověřuje tajemníka MěÚ Nové Hrady dal-
ším jednáním.
(Rada obdržela Oznámení od Krajského
úřadu Jihočeského kraje o zaslání neinves-
tiční účelové dotace na krytí výdajů obcí
souvisejících s jejich spoluprací na sčítání
lidí, domů a bytů v roce 2021. Výše nein-
vestiční zasílané dotace činí 9.555 Kč.)

� 6. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající správ-
ní řízení.
(Starosta informoval radu o probíhajících
správních řízeních.)

� 7. Zveřejnění záměru – Pronájem bytu
nám. Republiky 57
Rada města souhlasí se zveřejněním proná-
jmu nemovité věci formou výběrového říze-
ní I - pozemku parc. č. st. 89, jehož součástí
je objekt k bydlení čp. 57 (pronájem bytu
2+1 o velikosti 76,52 m2). Minimální výše
nájemného činí 40 Kč/m2 a pověřuje ta-
jemníka MěÚ Nové Hrady zveřejněním
na úřední desce města.
(Rada projednala návrh zveřejnění proná-
jmu nemovité věci formou výběrového říze-
ní I - pozemku parc.č. st. 89, jehož součástí
je objekt k bydlení čp. 57. Jedná se o proná-
jem bytu 2+1 o velikosti 76,52 m2. Minimál-
ní výše nájemného činí 40 Kč/m2.)

� 8. Smlouva o zřízení věcného břemene –
"ZTV Nové Hrady, Pod Zámeckým" –
STL plynovod a přípojky
Rada města souhlasí se smlouvou o zřízení
věcného břemene č.: ZP-014330049237/009
na stavbu pod názvem "ZTV Nové Hra-
dy, Pod Zámeckým" - STL plynovod a
přípojky, za jednorázovou úplatu ve výši
1.000 Kč a postupuje návrh ke schválení
zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti Hrdlička spol.
s r.o., Plzeň návrh smlouvy o zřízení věcného
břemene č.: ZP-014330049237/009 na stavbu
pod názvem "ZTV Nové Hrady, Pod Zámec-
kým" - STL plynovod a přípojky. Stavbou
bude zatížen pozemek parc. č. 259/66 v k.ú.
Nové Hrady.)

� 9. DP Podpora muzeí a galerií –
„Expozice konce 19. a první poloviny
20. století“
Rada města bere na vědomí vrácení peněž-
ní zálohy Krajskému úřadu Jihočeského

kraje na poskytnutou dotaci z dotačního
programu Podpora muzeí a galerií v rámci
1. výzvy pro rok 2020 - Úpravy v expozi-
cích na projekt „Expozice konce 19. a první
poloviny 20. století“, reg. Č. 429-01-24/20.
(Rada obdržela od paní Jarolímkové sdělení k
vrácení peněžní zálohy Krajskému úřadu
Jihočeského kraje na poskytnutou dotaci
z dotačního programu Podpora muzeí a ga-
lerií v rámci 1. výzvy pro rok 2020 - Úpra-
vy v expozicích na projekt „Expozice
konce 19. a první poloviny 20. století“, reg.
Č. 429-01-24/20. Vlivem personální situa-
ce Novohradského muzea ohledně tvorby
textových podkladů pro projekt se nepoda-
řilo dotaci profinancovat a projekt zreali-
zovat dle zadání.)
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MĚSTO NOVÉ HRADY

POZVÁNKA

na 11. veřejné zasedání
zastupitelstva

města Nových Hradů,
které se koná

ve středu 2. prosince
v 18.00 hodin

v sále Kulturně-spolkového domu
v Nových Hradech

Program:
1. Kontrola usnesení z 10. zasedání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Střednědobý výhled rozpočtu

pro rok 2021–2024
5. Rozpočet města na rok 2021
6. Program pro poskytování dotací

zájmovým organizacím města N.H.
7. Zásady pro tvorbu a použití sociálního

fondu
8. Přestupková komise
9. Interpelace

10. Diskuse
11. Závěr a usnesení

Pozdrav z redakce NZ
Vážení pravidelní či občasní dopisovatelé do Novohradského zpravodaje, děkujeme Vám za

celoroční spolupráci, za pěkné a informativní příspěvky a za hezké fotografie ilustrující naši spo-
lečenskou novohradskou současnost. Tím vším utváříte společně s námi tiskovinu, která má stá-
le místo v místním „mediálním světě“ a své čtenáře.

Milí čtenáři Novohradského zpravodaje, jsme rádi, že nás čtete, a věříme, že zveřejněné pří-
spěvky a fotografie mají pro vás i dnes, ve „světě rychlých dat a zpráv“, důležitou informační
hodnotu.

Pro Vás, kteří budete nadále psát o tom, co je pro vás důležité a sdílet to s ostatními, nebo te-
prve začnete dopisovat, můžete tak činit na adrese kic@novehrady.cz. Texty posílejte vždy
„prosté“ bez dalších grafických úprav či jiných doplňků. Fotografie zasílejte samostatně v přílo-
ze ideálně v rozlišení max. do 1 MB. Větší soubor fotografií zasílejte přes Úschovnu. Uzávěrka
každého čísla je vždy 19. den v měsíci, v případě dalších otázek a námětů je redakce NZ k dispo-
zici. Těšíme se na všechny kladné, přesné, inspirativní a smysluplné zprávy.

Za redakci NZ Květa Jarolímková

Sdružení Občané pro zdravé město
přeje všem spoluobčanům šťastné
a veselé prožití svátků vánočních.

Přejeme Vám též úspěšné vykročení do
nového roku 2021 a v něm především

hodně zdraví, štěstí,
životního optimismu a osobních

i pracovních úspěchů.
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SVOZ ODPADU V ROCE 2021
V roce 2021 svoz směsného komunálního odpadu zůstává beze změny, tzn. „vývoz popelnic“

bude probíhat každý týden ve ČTVRTEK a to i při svátcích připadajících na tento den.
V roce 2021 bude svoz „BRKO - BIO“ probíhat JEDNOU ZA ČTRNÁCT DNÍ V PÁTEK

V LICHÝ TÝDEN v období od 16.04. do 26.11.2021.
U komodit tříděného odpadu zůstává doba svozu nezměněna – viz svozový plán.
Případné změny frekvence svozu a provozní doby jsou vyhrazeny a mohou být upravovány

dle potřeby, nebo z provozních důvodů, nebo dle opatření vyhlášených a nařízených vládou ČR.
O případných změnách bude veřejnost informována.

SBĚRNÝ DVŮR
JIŽNÍ MĚSTO

celoroční provozní doba:

Středa, Neděle
14.00 – 17.00 hod.
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Milí spoluobčané,

finanční výbor zřídilo zastupitelstvo města
po komunálních volbách v roce 2018 dle záko-
na o obcích.

Při nastavení činnosti a způsobu práce naše-
ho finančního výboru jsem se inspiroval prací
ve finančním výboru Zastupitelstva Jihočeské-
ho kraje. Tento systém na krajské úrovni funguje
již několik volebních období a respektují jej ne-
jen politici, úředníci a zástupci příspěvkových
organizací, ale také odborníci a ekonomové ať
již klasického nebo keynesiánského střihu.

Základem pochopení práce finančního vý-
boru jsou dvě povinnosti, které vyplývají ze
zákona o obcích:

1.) provádí kontrolu hospodaření s majet-
kem a finančními prostředky obce

2.) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo za-
stupitelstvo obce.

Znamená to, že finanční výbor není politic-
ká strana ani nepřítel, ale plní si pouze své zá-
konné povinnosti. Veškeré číselné údaje, které
novohradský finanční výbor zjišťuje, hodnotí a
zveřejňuje, vycházejí z účetní závěrky města a
příspěvkových organizací, případně z rozboru
jednotlivých položek příslušné rozvahy a vý-
sledovky. Nemáme problém s hodnocením naší
práce, je ale důležité nemíchat „hrušky s jabka-
ma“ a hodnotit jednotlivé kontrolované oblasti
po ekonomické stránce. S tím úzce souvisí vel-
mi frekventované zákonné ustanovení zakot-
vené v § 38 odst. 1 zákona o obcích: „Majetek
obce musí být využíván účelně a hospodárně
v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími
ze zákonem vymezené působnosti. Obec je
povinna pečovat o zachování a rozvoj svého
majetku“.

Tolik obecně, nyní již k naší práci.
Od prvního seznámení s činností finanční-

ho výboru města v Novohradském zpravodaji
uplynul jeden rok. Do uzávěrky tohoto vydání
zpravodaje jsme se v současném volebním ob-
dobí sešli celkem desetkrát.

O prvních sedmi jednáních jsem informoval
před jedním rokem, nyní vás seznámím s os-

mým, devátým a desátým jednáním finančního
výboru. Počet jednání je v tomto roce samo-
zřejmě zásadně ovlivněn situací související
s celosvětovou virovou nákazou. Zaměřím se
opět pouze na nejdůležitější závěry, návrhy a
doporučení, které jsou formou zápisu z každé-
ho jednání finančního výboru (dále jen FV)
předkládány zastupitelstvu města.

8. jednání ze dne 18.12.2019
Na toto jednání jsme si připravili tři kontro-

ly dle vlastního návrhu – plán investic města,
plán financování obnovy vodohospodářského
majetku a využití finančních prostředků ze
Smlouvy o zajištění reklamy s firmou Podě-
bradka, a.s. Dále jsme se zabývali kontrolou
dle rámcového plánu činnosti pro rok 2020,
který schválilo zastupitelstvo města. Předmě-
tem této kontroly byl rozpočet města a dotační
program města. Celého jednání se zúčastnil
starosta města Mgr. Vladimír Hokr.

� 1) Plán investic města:

− cílem je zjistit potřebu vlastních finančních
prostředků pro financování investic města.

Biologicky rozložitelný odpad
Svoz v roce 2021

Vážení spoluobčané,
od roku 2015 byl v našem městě a v některých osadách zaveden svoz
biologicky rozložitelného komunálního odpadu s možností zápůjčky
nádoby zdarma.

Vzhledem k tomu, že kapacita pro zapůjčení nádob na biologic-
ky rozložitelný odpad byla naplněna a ze strany poskytovatele již
byla tato možnost z ekonomického hlediska pro město ukončena,
není v současné době již možné získat od města zdarma zapůjčení
dalších nádob na biologicky rozložitelný odpad.

Pro občany, kteří již mají na základě zápůjční smlouvy vypůjčenou
nádobu, se nic nemění a dále je tato výpůjčka pro ně zatím bezplatná.
Občané, kteří se chtějí nově zapojit do programu svozu biologicky roz-
ložitelného odpadu, si musí nádobu k tomu určenou pořídit z vlastních
prostředků (hnědá PVC nádoba s větracími otvory o objemu 240 l)
a tuto následně zaregistrovat do plánu vývozu města na Městském
úřadu – odbor životního prostředí.

Systém svozu biologicky rozložitelného odpadu může být využíván
v rámci ročního poplatku za odpady dle vyhlášky města, tzn. občan by
neměl dlužit na odpadech za předcházející roky.

Svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu začíná v PÁTEK
16.04.2021 a dále pak 1x za 14 dní, tj. v každý LICHÝ týden v PÁTEK
až do 26.11.2021. Svoz bude probíhat převážně v odpoledních a podve-
černích hodinách.

Jak třídíme biologický odpad a co do těchto
BIO nádob patří a co ne?

Biologicky rozložitelný odpad se ukládá do speciálně upravených
nádob pro sběr biologického odpadu – (plastová hnědá perforovaná
popelnice).

Do těchto nádob se především ukládá biologicky rozložitelný odpad
vzniklý v domácnosti, např. shnilé ovoce, zelenina, slupky z ovoce a
zeleniny, vše rostlinného původu co by jinak skončilo v koši a následně
v popelnici. Druhotně pak dále lze odložit i přiměřené množství trávy
nebo listí ze zahrad, zvadlé květiny, plevel, nalámané větvičky, čisté
piliny – hobliny.

Do nádoby NEPATŘÍ uhynulá zvířata, olej, maso, kosti, zbytky pot-
ravin, tekuté potraviny, obaly od potravin, sklo, plasty, plechovky, pa-
pír, stavební materiály… OŽP

Přiznání k poplatku z pobytu
Upozorňujeme poskytovatele úplatného pobytu (dále jen „uby-

tovatel“), že dle zákona 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, úplně,
průkazně a pravdivě vyplněny a podepsány.

správce poplatku MěÚ Nové Hrady

pokračování na str. 9
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Vyjádření starosty města:
− vedení města průběžně aktualizuje soupis

investičních akcí
− k jednotlivým akcím postupně přiřazuje

předpokládanou cenu a možnost dotace
− návrh: projednat aktualizovaný plán in-

vestičních akcí na zastupitelstvu města
v r. 2020.

Vyjádření FV:
− FV souhlasí s návrhem starosty města

projednat aktualizovaný plán investičních
akcí na zastupitelstvu města v roce 2020.

� 2) Plán financování obnovy
vodohospodářského majetku na období
2019 – 2028:

Tato kontrola byla zaměřena na povin-
nost zpracovat plán financování obno-
vy vodohospodářského majetku, jak to
ukládá Vyhláška Ministerstva zemědělství
č. 448/2017 Sb., kterou se provádí zákon
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanaliza-
cích, v platném znění.

Vyjádření starosty města:
− je zpracovaný plán obnovy vodohospo-

dářského majetku na období 2019 - 2028,
tento plán vychází z návrhu ceny pro
vodné a stočné na r. 2020 - varianta 2A

− varianta 2A počítá s navýšením ceny
1 m3 včetně  DPH oproti roku 2019
o 1 Kč na cca 64,20 Kč s tím, že tato jed-
na koruna bude promítnuta do ročního
nájemného v rámci stočného

− dle tohoto návrhu bude nejpozději do
roku 2028 systém obnovy vodohospodář-
ského majetku v rámci kalkulace vodné-
ho a stočného samofinancovatelný.

Vyjádření FV:
− FV souhlasí s plánem obnovy vodohospo-

dářského majetku na období 2019–2028
− v roce 2019 činí hodnota vodohospodář-

ského majetku města dle majetkové evi-
dence vodovodů a kanalizací z roku 2018
a zákona č. 274/2001 Sb. 282,75 milionu
Kč s DPH, což je 233,68 milionu Kč bez
DPH

− zajištění potřebné obnovy vyžaduje kaž-
doročně vynaložit minimální částku ve
výši 3,22 milionu Kč bez DPH/rok, což
je cca 1,38 % z částky 233,68 mil. Kč
bez DPH  (doporučené procento obnovy
vypočtené z celostátního průměru je 1,2
– 1,6 %)

− plánované nájemné z vodohospodářského
majetku na rok 2020 je 2.711.700,- Kč

− pro tvorbu prostředků na obnovu vodo-
hospodářského majetku se kromě nájem-
ného, které bude až do roku 2028
nedostačující, počítá s každoročním za-
pojením prostředků z dalších příjmů měs-
ta, pro rok 2020 se jedná o částku
508.300,- Kč

− důležité je též sdělit informaci o tzv. so-
ciálně únosné ceně pro výdaje za vodné a
stočné, kterou stanovila Světová zdravot-
nická organizace a Světová banka jako
2 % průměrných příjmů domácnosti se
standardní spotřebou 30 m3 za rok

− pro Jihočeský kraj je dle Finanční analý-
zy Ministerstva životního prostředí so-
ciálně únosná cena stanovena
na 100 Kč/m3 včetně DPH.

� 3) Smlouva o reklamě - Poděbradka,
a.s., výrobní závod Dobrá Voda:

− předmětem kontroly bylo využití finanč-
ních prostředků z těchto smluv

− FV byly předloženy dvě Smlouvy o zajiš-
tění reklamy za rok 2018 a 2019 s roční
odměnou pro město ve výši 200 tis. Kč
bez DPH.

Vyjádření starosty města:
− finanční prostředky ze Smlouvy o zajiště-

ní reklamy jsou městem využívány dle
práv a povinností smluvních stran, které
vyplývají z jednotlivých smluv

− jedná se o propagaci firmy Poděbradka,
a.s., při akcích města, na internetu a v tiš-
těných materiálech.

Vyjádření FV:
− FV bere na vědomí informaci starosty

města.

� 4) Rozpočet města na rok 2020

Rada města předložila výborům, komisím
a zastupitelstvu města návrh rozpočtu na rok
2020.

Vyjádření FV
Rozpočet města je navržen jako schodkový

s příjmy 63.450.518 Kč a výdaji 65.249.518 Kč.
Z toho vyplývá, že částka nutná k dofinanco-
vání rozpočtu je 1.799.000 Kč. Město má dva
investiční úvěry – na vodohospodářský maje-
tek ve výši 4.666.667 Kč a na hotel Máj ve
výši 21.420.000,- Kč. Úvěr na vodohospo-
dářský majetek včetně úroků bude splacen
z fondu obnovy tohoto majetku, jehož zá-
kladním přídělem je roční nájemné plynoucí
ze smlouvy o provozování vodohospodář-
ského majetku. Úvěr na rekonstrukci hote-
lu Máj včetně úroků bude během roku 2020
ponížen o dotaci z Operačního programu ži-
votního prostředí (dále jen OPŽP), která je
stanovena na částku 3.687 tis. Kč. Zbylá
část úvěru bude městem splácena od roku
2020 do roku 2031 formou ročních splátek
ve výši cca 1.480 tis. Kč.

FV doporučuje:
a) zaměřit se ve výdajové části rozpočtu na:

- úsporu provozních nákladů města, efek-
tivní využití městských budov

- investice do nových bytů a vybavení
Technických služeb města (dále jen
TSM)

b) zaměřit se v příjmové části rozpočtu na:
- pronájmy zemědělské půdy, bytových a

nebytových prostor
- prodej vlastního majetku: stavební poze-

mky, ostatní pozemky, zbytné nemovitosti
- vlastní činnost: rozšíření služeb TSM,

vlastní zhodnocení dřeva, systém parko-
vání - město, Terčino údolí.

� 5) Dotační program města – dotace pro
spolky a zájmové organizace:

Vyjádření FV
Dotace pro spolky a organizace jsou zpra-

covány a vyhodnoceny dle Programu pro pos-

kytování dotací zájmovým organizacím z roz-
počtu města Nové Hrady.

Výhrada je u dotace pro TJ Nové Hrady:
Na doporučení hodnotící komise rady měs-

ta je dotace oproti roku 2019 ponížena o téměř
120.000,- Kč, což pro neziskovou organizaci
s 240 členy představuje nemalý zásah do jejího
ročního rozpočtu. Jedná se především o poníže-
ní té části dotace, která se týká platu správce TJ
Nové Hrady a dotace na provoz Sportovní
haly. Je všeobecně známé, že na jakoukoli do-
taci není ze zákona právní nárok. Očekávání
TJ Nové Hrady bylo ale vzhledem ke zkuše-
nosti z minulých let samozřejmě trochu jiné.

Návrh na alespoň částečné navýšení dotace
pro TJ Nové Hrady na následném zastupitel-
stvu města neprošel. Na tomto jednání se pro
zajímavost projednávalo také navýšení odměn
neuvolněným členům zastupitelstva města.
Odměny se navyšovaly dle Nařízení vlády
v průměru o 10 – 15 %. Ekonomika státu do
konce roku 2019 rostla a s ní i daňové příjmy,
proto je samozřejmé, že se v celém národním
hospodářství postupně navyšovaly mzdy a
odměny. Překvapivé bylo, že rada města při-
šla s návrhem navýšit odměnu současným
dvěma místostarostům o 105 % ze 7.300 Kč
na 15.000 Kč. Jistě si tuto odměnu za svou
práci zaslouží, z hlediska rozpočtu města ale
jenom toto navýšení ročně zatíží rozpočet
o 200.000 Kč. S dotačním programem to úpl-
ně nesouvisí a z legislativního hlediska je dle
Nařízení vlády vše v pořádku. Rozpočet města
je ale pouze a jenom jeden.

FV doporučuje:
− při hodnocení žádostí pracovat s povin-

nými přílohami žádostí o dotace: s výsle-
dovkou (výkaz o příjmech a výdajích) a
s rozvahou (výkaz o majetku a závaz-
cích)

− z výsledovky se především vyčtou výno-
sy, náklady a hospodářský výsledek da-
ného roku, dále například jak si žadatel
obstarává další potřebné finanční pros-
tředky pro svou činnost, jak byly finanč-
ní prostředky  ve sledovaném roce
využity, jaký má žadatel podíl mzdových
nákladů k celkovým nákladům, apod.

− z rozvahy zase hodnotitelé zjistí, jaký má
žadatel majetek, jaké má závazky a jakou
má na konci každého  roku výši vlastního
jmění.

9. jednání ze dne 2.6.2020
Na tomto jednání jsme se zaměřili na kon-

trolu vyplývající z rámcového plánu činnosti
finančního výboru:
− závěrečný účet města a účetní závěrka za

rok 2019
− účetní závěrka včetně rozboru hospoda-

ření příspěvkových organizací
− účetní závěrka včetně rozboru hospodaře-

ní společnosti Služby Nové Hrady s.r.o.
− náklady města na komunální a tříděný

odpad.

� 1) Závěrečný účet města a účetní
závěrka za rok 2019:

− skutečné příjmy po konsolidaci
= 80.435 tis. Kč, z toho daňové příjmy
47.919 tis. Kč

pokračování na str. 10

(pokračování ze str. 8)
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− skutečné výdaje po konsolidaci =
81.391 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje
34.685 tis. Kč

− zůstatek finančních prostředků na účtech
města k 31.12.2019 = 19.968 tis. Kč +
2.464 tis. Kč na účelových fondech.

Ve dnech 4. – 5.2.2020 proběhlo přezkou-
mání hospodaření za rok 2019 kontrolory
Krajského úřadu České Budějovice. Při pře-
zkoumání hospodaření města za rok 2019 ne-
byly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb
a nedostatků zjištěných při dílčích přezkou-
máních, které byly již napraveny.

� 2) Účetní závěrka včetně rozboru
hospodaření příspěvkových organizací:

a) Účetní závěrka Základní škola Nové Hrady:
- výnosy celkem = 21.018 tis. Kč
- náklady celkem = 21.015 tis. Kč
- správně je účtována doplňková činnost:

prodej obědů cizím strávníkům, zisk
cca 30 tis. Kč je ze zákona použit na
podporu hlavní činnosti

- celkový zisk = 2.658,01 Kč.
Rada města schválila zlepšený výsledek hospo-
daření převést do rezervního fondu ZŠ N. Hrady.
b) Účetní závěrka Mateřská škola N. Hrady:

- výnosy celkem = 7.585,5 tis. Kč
- náklady celkem = 7.584,1 tis. Kč
- celkový zisk = 364,16 Kč.

Rada města schválila zlepšený výsledek hospo-
daření převést do rezervního fondu MŠ Nové
Hrady.
c) Účetní závěrka Technické služby města

Nových Hradů:
- výnosy celkem = 18.387 tis. Kč
- náklady celkem = 17.912 tis. Kč
- celkový zisk = 475 tis. Kč
- přebytky z hospodaření jsou převáděny

do rezervního fondu, který je využíván
především na posílení  fondu investic

- fond investic k 31.12.2019 = 1.576 tis. Kč
- roční provozní dotace od města =

11.100 tis. Kč
- investiční dotace od města = 0,- Kč.

� 3) Účetní závěrka společnosti Služby
Nové Hrady s.r.o.:

- výnosy celkem = 3.294 tis. Kč
- náklady celkem = 3.323 tis. Kč
- výsledek hospodaření = ztráta ve výši

29.396,36 Kč
- neuhrazená ztráta z hospodaření minu-

lých let  k 1.1.2020 = cca 2.858 tis. Kč.
Hlavním předmětem činnosti Služby Nové

Hrady s.r.o. je tepelné hospodářství. Společ-
nost zajišťuje výrobu tepla pro panelové domy
v Zahradní čtvrti, Dům s pečovatelskou služ-
bou a Tělocvičnu. Dále provádí služby spoje-
né s vytápěním městských objektů - Městský
úřad, Základní škola, Mateřská škola, Kože-
lužna, Kuželna, Český dům, Spolkový dům
(bývalý Statek), Technické služby - kanceláře
město a Komunitní centrum (bývalé Jesle).

� 4) Náklady města na komunální
a tříděný odpad za rok 2019:

− celkové množství vyprodukovaného odpa-
du za rok 2019 = 958,240 t (tj. o 20,221 t
více než v roce 2018)

− celkové náklady za rok 2019 =
1.951.317,- Kč (tj. o 104.131,- Kč více
než v roce 2018)

− tržby od právnických osob za rok 2019 =
253.577,- Kč

− tržby za systém separovaného odpadu za
rok 2019 = 86.582,- Kč

− tržby za staré železo za rok 2019 =
7.050,- Kč

− počet obyvatel a rekreačních objektů
k 31.12.2019 = 2.642

− výsledná částka na jednoho občana
k 31.12.2019 = 608,31 Kč.

10. jednání ze dne 9.9.2020
Úkolem desátého jednání finančního výbo-

ru města byly dvě kontroly z rámcového plánu
činnosti - vyhodnocení plnění rozpočtu KIC
za rok 2019 a vyhodnocení hospodaření TSM
k 30.6.2020. Dále jsme se zabývali kontrolou
hotelu Máj, která vyplynula z návrhu proná-
jmu části této nemovitosti.

� 1) Vyhodnocení plnění rozpočtu KIC za
rok 2019:

Finanční výbor v celkovém rozpočtu KIC
hodnotí Český dům včetně kina a ubytování,
Kulturně spolkový dům včetně muzea, hrobky
a skanzenu, Koželužnu, Knihovnu, kulturní
akce, informační centrum, prodejnu informač-
ního centra, CB systém, Novohradskou číši,
sál hotelu Máj a související pracovní a režijní
náklady. Nehodnotí kulturní a společenské
akce, které jsou v rozpočtu města uvedeny
jako samostatné položky. Jedná se o akce or-
ganizované a výrazně dotované z Fondu ma-
lých projektů EU a o festival Jihočeské Nové
Hrady - Jaroslav Svěcený, který je finančně
pokryt sponzorskými dary, dotacemi a výbě-
rem vstupného.

Vedoucí KIC p. Jarolímková předložila FV:
− přehled kulturních akcí za rok 2019 včet-

ně příjmů a výdajů za každou akci
− počet návštěvníků Novohradského muzea

a Novohradské galerie za rok 2019 včet-
ně vstupného.

Předseda FV J. Vochoska předložil vyhod-
nocení plnění rozpočtu KIC od r. 2017.

Vyjádření FV:
a) Kulturní akce KIC:
− nabídka kulturních, společenských a

vzdělávacích akcí je zaměřena na všech-
ny věkové skupiny

− FV doporučuje radě města při schvalová-
ní plánu kulturních akcí zvažovat jejich
dopad na rozpočet města.

b) Novohradské muzeum, Novohradská gale-
rie – přehled návštěvnosti, příjmy, výdaje:

Novohradské muzeum:
Muzeum
- rok 2018: 441 osob, vstupné 40,- Kč
- rok 2019: 298 osob, vstupné 40,- Kč
(děti neplatí vstupné)
Skanzen
- rok 2018: 974 osob vstupné 40,- Kč;

240 osob vstupné 30,- Kč;
250 osob vstupné 20,- Kč

- rok 2019: 1032 osob vstupné 40,- Kč;
257 osob vstupné 30,- Kč;
317 osob vstupné 20,- Kč

Hrobka
- rok 2018: 522 osob, vstupné 40,- Kč
- rok 2019: 827 osob, vstupné 40,- Kč
(děti neplatí vstupné).
Příjmy celkem:
- rok 2018 =   88.940,- Kč
- rok 2019 = 104.950,- Kč
Výdaje celkem:
- rok 2018:  407.757,- Kč,
z toho provoz budov 109.123,- Kč

- rok 2019:  569.418,- Kč,
z toho provoz budov 213.661,- Kč

Novohradská galerie - Koželužna:
- rok 2018:  994 osob, vstupné 20,- Kč
- rok 2019:  829 osob, vstupné 20,- Kč
(děti neplatí vstupné).
Příjmy celkem:
- rok 2018:  19.870,- Kč
- rok 2019:  18.780,- Kč
Výdaje celkem:
- rok 2018: 232.523,- Kč,
z toho provoz budov 154.776,- Kč

- rok 2019: 209.491,- Kč,
z toho provoz budov 149.216,- Kč.

c) Celkový rozpočet KIC:
: FV doporučuje radě města zaměřit se na

úspory provozních nákladů KIC
: meziročně rostoucí ztráta KIC je způsobe-

na především zvýšenými náklady na mzdy
a provoz budov

- rok 2017: schodek KIC = -2.827 tis. Kč;
s provozními náklady budov = -3.699 tis. Kč

- rok 2018: schodek KIC = -3.213 tis. Kč;
s provozními náklady budov = -4.172 tis. Kč

- rok 2019: schodek KIC = -3.464 tis. Kč;
s provozními náklady budov = -4.540 tis. Kč

- plán rok 2020: schodek KIC = -3.802 tis. Kč;
s provozními náklady budov = -4.878 tis. Kč.

� 2) Vyhodnocení hospodaření TSM
k 30.6.2020:

Ředitelka TSM p. Kedrušová předložila
finančnímu výboru:
− plán rozpočtu na rok 2020 včetně plánu

investic
− vyhodnocení hospodaření TSM

k 30.6.2020 včetně výsledovky.

Vyjádření FV:
− provozní dotace od města je v rozpočtu

stanovena ve správné výši
− FV doporučuje dodržet dohodu

z 18.7.2011, ze které vyplývá 1x ročně
posílit fond investic TSM o 500 tis. Kč

− finanční prostředky v investičním a re-
zervním fondu používat především na
obnovu majetku a nové  investice.

Požadavek TSM na rok 2020:
− plánovaná provozní dotace od města =

11.000 tis. Kč
− skutečná provozní dotace od města =

12.000 tis. Kč, provozní dotace je navýšena
o 1.000 tis. Kč z důvodu omezeného počtu
sezónních pracovníků od Úřadu práce

− rozpočtované posílení fondu investic = 0,- Kč
: plán investic
− pořízen zahradní traktor Starjet P4 za

129.900,- Kč
− trvá požadavek z roku 2019 pořídit mul-

tifunkčního nákladní automobil (kontej-

pokračování na str. 11

(pokračování ze str. 9)
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ner, sypač), který by nahradil 2 stávající
vozidla TSM: autosypač z roku 1986 a
Tatru 815 z roku 2006

− předpokládaná cena 4 mil. Kč.

� 3) Rekonstrukce hotelu Máj:

− k tomuto bodu byl pozván starosta města
Mgr. Vladimír Hokr.

Vyjádření FV:

Tato kontrola byla zařazena do programu
jednání finančního výboru z důvodu zájmu
starosty města na účasti finančního výboru při
přípravě podmínek pro pronájem části nebyto-
vých prostor Hotelu Máj (jídelna, formanka,
kuchyně, ubytovací část, sociální zařízení). Fi-
nanční výbor proto požádal starostu města
o prohlídku objektu a o předložení dosavad-
ních finančních nákladů města na rekonstrukci
Hotelu Máj.

Prohlídka objektu se uskutečnila 9.9.2020.
Starosta města informoval členy finančního
výboru o veškerých provedených investicích,
opravách a činnostech souvisejících s první
etapou rekonstrukce. Dále představil plán
oprav a investic pro druhou etapu rekonstruk-
ce hotelu - jedná se o víceúčelový sál, ubyto-
vací část hotelu a o venkovní terasu před
jídelnou.

Provedené investice a opravy - 1. etapa:

− rekonstrukce sociálního zařízení
před jídelnou a formankou

− přeložení hlavního elektrického rozvaděče

− snížení energetické náročnosti hotelu
Máj, přístavba sálu, únikový prostor
a osobní výtah k ubytovací části

− nové rozvody topení včetně topných těles
(mimo ubytovací část)

− rekonstrukce zázemí pro účinkující pod
pódiem

− modernizace kuchyně, varny a zázemí
pro personál

− modernizace formanky a jídelny
− drobné opravy a doplňky v ubytovací

části hotelu.
Finanční náklady města na pořízení
a rekonstrukci hotelu Máj ke dni kontroly:
− tyto informace byly konzultovány

s investičním odborem města
− pořízení hotelu = 6.300.000,- Kč
− celkové náklady na rekonstrukci =

28.491.911,43 Kč
− přijaté dotace = 5.121.743,42 Kč

/Jihočeský kraj ... 1.434.063,22 Kč,
OPŽP ... 3.687.680,20 Kč/.

Na závěr nám vážení spoluobčané dovolte,
abychom Vám všem popřáli příjemné prožití
vánočních svátků, lepší nový rok, klidnou
mysl a hlavně pevné zdraví.

Za Finanční výbor zastupitelstva města
Josef Vochoska

(pokračování ze str. 10)

Koncert na Dobré Vodě
Na začátku září proběhla aktivita s názvem „Koncert pro Domov

pro seniory Horní Stropnice – Dobrá Voda“ za doprovodu hudební ka-
pely Malá Podhoranka.

Pomozte nám plánovat
společnou budoucnost!
Programové období 2014–2020 (2022) pomalu

končí a tak nastal čas na aktualizaci Strategie rozvoje
území MAS Sdružení Růže. Aktualizovaná strategie
bude platná pro roky 2021 – 2027 a na základě ní bude
moci MAS přinést do regionu další desítky milionů ko-
run na potřebné aktivity i investice.

Tato strategie by měla být komunitní, to znamená z místní komunity
vycházet, respektovat její potřeby a plány. Protože v současné době
není možné pořádat veřejná setkání tak, jak jsme je pořádali v roce
2013, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění elektronického dotazní-
ku. Je určen pro širokou veřejnost a je zaměřen na kvalitu života, bez-
pečnost a soběstačnost našeho regionu (území MAS Sdružení Růže –
mapka je obsažena v dotazníku). Výsledky z šetření využijeme k pří-
pravě Strategie rozvoje regionu a k následné podpoře a financování
souvisejících aktivit a projektů.

Dotazník naleznete na našich webových stránkách
http://mas.sdruzeniruze.cz

Prosím, pomozte nám získat co nejvíce odpovědí! Požádejte o vyplnění
dotazníku své známé, klienty, spolupracovníky a rodinné příslušníky!

Zuzana Guthová, manažerka MAS Sdružení Růže

Koncert u DPS
U příležitosti mezinárodního dne seniorů, 1. října 2020, se uskuteč-

nil koncert dechové kapely Malá Podhoranka pro obyvatele Domu s pe-
čovatelskou službou v Nových Hradech.

Aktivity jsou podporovány dotací MPSV
v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům 2020

Koncert u DPS

Koncert na Dobré Vodě
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MYSLIVECKÝ SPOLEK NOVÉ HRADY, z. s.
Vážení čtenáři,
do konce roku 2020 zbývá jen několik

málo dní, nejlepší čas ohlédnout se zpět a „za-
vzpomínat“.

Letošní rok byl opravdu „jiný“. Ten malý,
lidskému oku neviditelný vir, co se objevil bůh-
ví odkud, dokázal pomocí médií úplné divy.
Každodenní záběry z nemocnic, nejtemnější
prognózy, zavřené hranice, obchody, živnosti,
školy, zrušené koncerty, výstavy, sportovní
akce, práce z domu, omezení kontaktů, ne-
ustále se měnící vládní opatření… Příliš mno-
ho zásahů do našich dosud klidných životů.
Snad jenom válka má podobnou moc, že
ovlivní mysl celé společnosti. Ty obvyklé
„člověčí“ starosti, zdají se být najednou ma-
licherné.

Vládní restrikce a nařízení postihly každé-
ho z nás bez výjimky. Bohužel, silně dopadly i
na různé zájmové organizace, včetně Mysli-
veckého spolku Nové Hrady. Nesměli jsme po
nějakou dobu pořádat schůze výborové ani
členské, čímž jsme přišli o možnost řešit a roz-
hodovat o otázkách týkajících se chodu spol-
ku. Brigády nezbytné pro péči o náš majetek,
přivýdělek na činnost, kulturní a vzdělávací
akce pro veřejnost, pro děti, to vše zdálo se být

ztracené. Nejisté výhledy do budoucna nás
donutily i k některým změnám v tradiční lo-
vecké činnosti. A jako by to špatné nestačilo,
do mysliveckého nebe odešli letos dva naši
dlouholetí členové. Podivně smutná doba.

Každá mince má ale naštěstí dvě strany.
Pandemie nám všem dala obrovskou příleži-
tost trochu se zastavit, uvědomit si, co je vlast-
ně v životě opravdu důležité, prověřila mnohé
vztahy, naučila nás novým věcem. Víc si teď
vážíme našich blízkých, častěji přemýšlíme,
kam investujeme svůj čas.

V tuto chvíli nedokáži vůbec odhadnout,
co dalšího nás čeká, kdy toto zvláštní období
skončí, ani jak dlouho pak bude trvat návrat
„k normálu“. Mám ale dost odvahy a kuráže
na to, abych řekla, že my, myslivci z Nových
Hradů, to rozhodně zvládneme.

Naši členové v uplynulých měsících doká-
zali, že náš spolek má silné zdravé jádro, že
dokážeme držet pospolu, umíme si pomáhat,
a že být jeden druhému „druhem“, není jen
planá myslivecká fráze.

Covid – NEcovid, nakonec se až na pár
výjimek s různými změnami a omezeními po-
vedly téměř všechny plánované akce. Pro ve-
řejnost, pro děti jsme např. uspořádali několik

přednášek v Mateřské škole Nové Hrady, pro-
jektový den ve školní družině a ve spolupráci
s Místními ochránci přírody jsme zorganizovali
soutěž Zlatá srnčí trofej.

Velikou radost mám také z toho, že se o náš
spolek zajímá čím dál víc mladých lidí se záj-
mem o přírodu a myslivost. Letos jsme také
přijali novou čekatelku členství.

Těší mě, že do některých našich činností se
aktivně už druhým rokem zapojuje veřejnost,
např. při ochraně mláďat v době sečení.

Oceňuji velmi dobré vztahy s místními ze-
mědělci, ale i fyzickými osobami, které mají
pozemky v naší honitbě, a to zejména v ob-
lastech prevence a řešení škod způsobených
zvěří.

Shrnu-li tento rok, věřím, že toho dobrého
bylo víc.

Jsem hrdá na všechny naše členy a děkuji
jim za jejich práci, pomoc a nápady.

Děkuji Městu Nové Hrady a každému, kte-
ří nás podporují.

Vám všem přeji mnoho zdraví a štěstí
v roce 2021.

Ing. Iveta Marhounová,
předsedkyně Mysliveckého spolku Nové Hrady

(foto k článku na str. 21)

Spolek Cech sv. Huberta v roce 2021
Vážení čtenáři Novohradského zpravo-

daje, závěr roku 2020 je zde a z pohledu
uplynulých měsíců ovlivněných koronaviro-
vou nákazou nebyl příliš vydařený, co se tedy
společenského života týká, neboť byla omeze-
na nebo úplně zrušena celá řada kulturních
akcí. Co nás velmi mrzí je fakt, že se neusku-
tečnil 9. ročník Den ochrany přírody, mysli-
vosti, rybářství a včelařství 2020 – Memoriál
Ing. Ludovíta Kasana a došlo tak k přerušení
již tradiční novohradské kulturní akce propagu-
jící myslivost, ochranu přírody, rybářství a vče-
lařství. Ani to ale nevadí, akce bude v roce
2021. Bohužel se nemohl uskutečnit ani 1. roč-
ník oslav patrona všech myslivců sv. Huberta
v měsíci listopadu. S ohledem na uplynulé
měsíce jsme ale neztratili nic na optimismu a
již nyní pro vás připravujeme další akce na
rok 2021.

Jsme moc rádi, že jsme byli osloveni KIC
Nové Hrady, aby jsme se podíleli na stolním
kalendáři, který město Nové Hrady vydává
již několik let a každý si zde může najít to
své. My, členové Cechu sv. Huberta, jsme
si pro vás připravili několik projektů, spoje-
ných s ochranou přírody a propagací mysli-
vosti.

Pokud tedy vše půjde podle plánu, máme
pro vás připraveny níže uvedené ochranářsko
pěstitelsko osvětové akce:

Ukliďme Novohradské lesy - datum koná-
ní: 20. 3. 2021, sraz v 09.00 hodin na parkoviš-
ti u autobusového nádraží (sebou pracovní
rukavice, kdo může vozidlo s károu a dobrou
náladu - konec cca 11.00 hodin.

Zasaď strom, zasaď život - datum konání:
10. 4. 2021 od 09.00 hodin, výsadba jilmů,
sraz na parkovišti u autobusového nádraží. Se-
bou pracovní rukavice, rýč a dobrou náladu.

9. ročník Den ochrany přírody, myslivosti,
rybářství a včelařství 2021 – Memoriál Ing.
Ludovíta Kasana - datum konání 19. 6. 2021
od 14.00 hodin v zámeckém parku. Konec ve
21.00 hodin. Pořádají: Cech sv. Huberta, z.s.,
Český svaz ochránců přírody ZO Nové Hrady,
Myslivecký spolek Nové Hrady, Veselá muzi-
ka, Český svaz včelařů ZO Nové Hrady a ZO
Trhové Sviny.

Den sv. Huberta na Nových Hradech – da-
tum konání 6. 11. 2021 od 10.00 hodin u kap-
ličky U lípy, kostel sv. Petra a Pavla, Kulturně
spolkový dům - konec cca 19.00 hodin. Pořádá
Cech sv. Huberta, z.s. a Římskokatolická cír-
kev Nové Hrady, P. Rado Šedivý.

Při naší první akci by jsme rádi vyčistili
lesy v okolí lesních cest a cyklostezek u No-
vých Hradů a sesbíraný odpad následně uložili
k odborné likvidaci. Druhá akce Zasaď strom,
zasaď život je cílena na všechny generace na-
šich spoluobčanů od dětí až po seniory. Máme
v plánu ve spolupráci s Městem Nové Hrady a
Technickými službami Nové Hrady (poskyt-
nutí vhodé lesní parcely) vysadit do Novo-
hradské přírody tři sta jilmů, o jejichž návrat
na Novohradsko se výrazně zasazoval pan Ing.
B. Švarc. Máme tedy na co navazovat a roz-
hodně to stojí za to. Zapojením občanů si sli-
bujeme větší uvědomění si vynaložené práce
spojené s návratem tolik potřebných stromů
do přírody a pokud se zúčastní i děti, v což

pevně doufáme, nebude pro ně samzřejmostí
jiný strom poškodit či zničit a ten svůj vysa-
zený strom si následně můžou označit a sle-
dovat jeho vývoj od sazenice až po vzrostlý
strom.

Den ochrany přírody zde připomínat ne-
musíme, ten má svoji pevnou tradici a my
doufáme, že jej bude organizovat co nejvíce
zainteresovaných spolků a navštíví ho zase
více spokojených návštěvníků. Den sv. Hu-
berta na Nových Hradech je novou akcí,
kterou nám v letošním roce dvakrát zrušila
opatření k zabránění šíření koronaviru. Proto
jej přesouváme a chceme napevno zakotvit do
měsíce listopadu, neboť věříme, že mnohého
návštěvníka překvapí myslivecká kultura spo-
jená s hudbou a mysliveckými tradicemi. Moc
děkujeme KIC Nové Hrady paní Jarolímkové,
Pepíkovi Vochozků – Veselá muzika, panu Pá-
terovi Radovi, spol. Novohradské hory MVDr.
Kypetovi a Mgr. Kypetové za pomoc s orga-
nizací této akce. Dále děkujeme Společnosti
Kámen a písek Český Krumlov a jejímu ge-
nerálnímu řediteli Otakuru Veselému a To-
máši a Marušce Dvořákovým za sponzorský
dar a Městu Nové Hrady zastoupené Mgr.
Hokrem za podporu. Jsme rádi, že si náš
nový spolek díky své aktivitě získal přízeň
ne jen mezi spoluobčany na Novohradsku,
ale i v rámci kraje máme silnou podporu na-
příklad od senátora Senátu ČR a starosty měs-
ta Hluboká nad Vltavou pana Jirsy.

Z našich aktivit ještě připomeneme, mimo
přednášek v mateřských a základních školách

pokračování na str. 13
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a propagaci práce myslivců na FB, naší účast
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v mě-
síci září, kde jsme se účastnili jednání Petičního
výboru Poslanecké sněmovny ve věci petice
Ligy Liebe za zakotvení práva držet legálně
zbraň pro svou ochranu a ochranu naší země.
K petice jsme zde veřejně vystoupili a předne-
sli několik důvodů, proč musí mít řádný občan
naší vlasti právo držet palnou zbraň ať již jde
o ochranu či výkon práva myslivosti. Novela
zákona o zbraních naznačuje, že jsme přispěli
k dobré věci a snad se podaří toto právo zakot-

vit do našeho nejvyššího zákona, tedy Ústavy
ČR. Na základě těchto aktivit a zpětné následné
zpětné vazby jsme rádi, že děláme čest novo-
hradským myslivcům ne jen v Jihočeském kraji.

Dále vás prosíme nezapomeňte, že s pro-
sincem a nadcházejícími měsíci lednem a úno-
rem zvěř v lesích a na lukách stráda a její časté
rušení ji ubírá tolik potřebnou energii, která ji
zaručí přežití období nouze. Pokud tedy nav-
štívíte naši krásnou přírodu, ať v okolí Nových
Hradů či kdekoli jinde, chovejte se tiše, držte
se značených cest a své čtyřnohé kamarády
mějte na vodítku. Pokud se dále rozhodnete
zvěři v této nelehké době pomoci nějakým
pamlskem, určitě neuděláte nic špatně, pokud

sebou vezmete jablka, hrušky, mrkev a vyne-
cháte jakékoli pečivo nebo potraviny určené
k lidské spotřebě. Kvasnice v kombinaci se
solí a dalšími přísadami v pečivu zvěři způso-
bují zažívací potíže, které můžou končit i úhy-
nem a to jistě nikdo z nás nechce.

Na závěr nám dovolte popřát vám všem
krásné vánoční svátky a dobrý vstup do roku
2021 s optimismem, že bude lépe ne jen po
ekonomické stránce, ale především v mezilid-
ských vztazích a vzájemném pochopení. Na
setkání v roce 2021 se těší myslivci z Cechu
sv. Huberta.

Za spolek Cech sv. Huberta
předseda spolku Martin Brychta

Spolek Cech sv. Huberta...
(pokračování ze str. 12)

Tříkrálová sbírka 2021
Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje,
i když prožíváme teprve advent, pomalu ale jistě se nám blíží nový

rok, začátek ledna a s ním i další ročník Tříkrálové sbírky. Zde v No-
vých Hradech a v okolí – Byňov, Jakule, Údolí, Štiptoň a Nakolice –
budeme koledovat v sobotu 9. ledna 2021 dopoledne. Tento ročník
bude, stejně jako všechno, co jsme letos od března zažili, nejspíš úplně
jiný, než jsme byli doposud zvyklí.

Letos jsou připraveny 3 varianty realizace koledy. V první variantě,
kterou vzhledem k situaci příliš nepředpokládáme, se nic nemění a ko-
leda probíhá tak, jak jsme zvyklí. Varianta č. 2 se liší především v orga-
nizaci sbírky. Dárci změnu zaregistrují pouze v tom, že koledníci
budou mít roušky a že nebudou vstupovat do bytů. Pokud nastane va-
rianta č. 3, celá koleda se přesune pouze do virtuálního prostoru a dary
se budou poukazovat formou dárcovské SMS a bezhotovostní platbou.
Tento článek píšu kolem 20. listopadu 2020, takže do termínu Tříkrálo-
vé sbírky v Nových Hradech a okolí zbývá celých 7 týdnů. Všichni moc
dobře víme, jak se situace může změnit z týdne na týden, ale pokud se
bude vše vyvíjet jako v posledních dvou týdnech, předpokládáme, že
bude uplatněna varianta č. 2, což znamená jen malou změnu ve vztahu
k veřejnosti.

Výtěžkem letošní sbírky podpoříme Oblastní Charitu Třeboň a její
projekt: Občanská poradna. OCH Třeboň na svých webových stránkách
uvádí o občanské poradně tyto informace: „Posláním občanské poradny
je poskytovat lidem podporu a pomoc při zvládání a řešení obtížných ži-
votních situací (např. formou rady, informace vedoucí k porozumění,
k orientaci v jejich právech, oprávněných zájmech a povinnostech) za
účelem podpory začlenění do společenského fungování. Poradna pod-
poruje rozvoj dovedností a schopností člověka tak, aby co nejvíce sa-
mostatně dokázal řešit či stabilizovat svoji sociální situaci. V rámci
poradenství je poskytováno také dluhové poradenství.“ Z vlastní zkuše-
nosti vnímám důležitost a potřebnost této služby. Za poslední rok jsem
byl z důvodu nemoci a koronavirových opatření zaměstnán pouze dva
měsíce. Jinak jsem pobíral „nemocenskou“ nebo podporu v nezaměst-

nanosti z ÚP. Příjem naší rodiny se tak poměrně výrazně snížil. Věřím,
že zvláště v letošním roce se do existenčních problémů dostalo mnoho
lidí, u kterých bychom si to ještě nedávno vůbec nepomysleli.

Je třeba dodat, že poradna poskytuje klientům své služby bezplatně
a dbá na zachování jejich anonymity. Proto ani neexistují nějaké po-
drobnější statistiky, kde bychom se dozvěděli například to, kolik klien-
tů využívá tyto služby v místě svého bydliště a kolik klientů dojíždí ze
vzdálenějších obcí, aby zvýšili svou anonymitu. Paní ředitelka pouze
potvrdila, že jistá část klientů dojíždí z důvodu anonymity z větších
vzdáleností.

V posledních letech se snažíme vybírat záměry tak, aby měly ales-
poň nějaký minimální dopad na území obcí, ve kterých se Tříkrálová
sbírka realizuje. OCH Třeboň provozuje poradnu v Třeboni samotné a
v Českých Velenicích. Především do Velenic je díky vlaku poměrně
dobré spojení z většiny obcí, ve kterých Tříkrálovou sbírku realizuje-
me. Informoval jsem se také u paní ředitelky, zda by bylo možné otevřít
jejich poradnu i v našich obcích – Nových Hradech, Horní Stropnici
nebo Olešnici. Vzhledem k tomu, že se jedná o jiný okres a jinou ORP,
a že je tato služba také podpořena z fondů Jihočeského kraje, bylo by to
velmi složité a zdlouhavé.

Vážení spoluobčané, ať už bude Tříkrálová koleda vypadat vzhle-
dem k nynější situaci jakkoliv, chci vám všem už dopředu poděkovat za
vaši pomoc a podporu. Také chci využít této možnosti a popřát vám po-
žehnané Vánoce a šťastný nový rok.

Za Oblastní charitu Nové Hrady Václav Švarc,
koordinátor Tříkrálové sbírky

RYTMÍK
Když jsme o letních prázdninách tohoto roku hledaly, pouštěly a při-

pravovaly vánoční písničky, leckdo by si mohl myslet, že jsme se
zbláznily. A my jen připravovaly nové tanečky na vánoční vystoupení.

Bohužel jsme stihly pouze pár hodin v září a už tehdy bylo jasné, že
z vánočního posezení nic nebude. Ani nás, ani děti tahle zpráva nepotě-
šila. Snažily jsme se a nejdříve jsme děti rozdělily do dvou skupin po
deseti, abychom mohly pokračovat, ale přišel úplný zákaz. Přesto jsme
stihly přijmout čtyři nové děti. Doufáme, že po všech nařízeních, záka-
zech a postupném uvolňování se společně sejdeme a pořádně to rozje-
deme.J

Chtěly bychom všem popřát krásný adventní čas, příjemné vánoční
svátky, hodně zdraví a optimismu v novém roce a budeme se těšit na
brzké shledání.

Soňa Maršálková, Klára Bandíková

AŤ VÁS KRÁSNÉ VÁNOCE ČEKAJÍ
A VŠICHNI KOLEM RADOST VÁM DÁVAJÍ,

HODNĚ SÍLY, ENERGIE,
AŤ PANDEMII PŘEKONÁME,

A V NOVÉM ROCE HEZKÉ CHVÍLE.
PEVNÉ ZDRAVÍ, SPLNĚNÍ VŠECH OSOBNÍCH PŘÁNÍ.

PŘEJE ZO KSČM

Děkuji všem prodavačkám v prodejně Flop a v prodejně Trefa za to,
jak v této těžké době vstřícně a ochotně přistupují k nám zákazníkům.

Josef Beneš
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Listopad ve školní družině
Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad.
Listí lítá poletuje, do družiny nastupuje
první třída, druhá taky, nestihneme pouštět draky.

Připravíme po roce zase krásné Vánoce.
I když nám to „Kovid kazí“, nevzdáme to naši drazí.
Vánoce si vzít nedáme, pořádně je přivítáme.

Tolik krátká básnička o našem listopadu, který byl částečně distanč-
ní a částečně prezenční, alespoň u těch nejmladších.

Koncem měsíce října jsme vyhlásili soutěž o kresbu nejkrásnějšího
českého lva, plnili jsme Svatomartinskou výzvu a mohli si zahrát něko-
lik kvízů: Halloweenský, Stínohru a Svatomartinský Kahoot. S rodiči a
dětmi jsme ve spojení přes facebookovou skupinu, ve které zadáváme
úkoly a soutěže, za jejichž plnění děti získávají body do celoroční hry,
ale také malé odměny. Odměny si mohou vyzvednout v obchodě Emil-
ka s.r.o., čímž děkujeme paní Martině Kourkové za spolupráci. Pokud
ještě někteří rodiče nejsou v naší skupině a mají o ni zájem, napište na
emailovou adresu klouzajicislunicko@email.cz

Pod stromeček balík zdraví,
vzácný poklad, jak se praví,
lásku, štěstí, žádné hádky,
spokojenost, hezké svátky,
radost, úspěch, pevný krok

a pak šťastný nový rok.
Veselé Vánoce přejí

děti a vychovatelky
ze školní družiny

„U Klouzajícího sluníčka“

Javor z parku
Pod nohama krásně šustí, javorové pestré listí.
A až vítr všechno sfouká, bude kolem zlatá louka.

N. Sobotková

Velký smrk je na zahradě,
jednou tolik jak náš dům,
vysoký je jako hora,
vyrovná se všem stromům... V. Kolář

Bříza v lese stojí si na sluníčku, v lese krásně se
hodí. Je krásný podzim, padají z ní listy a zví-
řátkům se v lese líbí. Vše je tam pro ní hezké.

Š. Valha

Básničky a povídání ke Dni stromů

Přejeme Vám krásné svátky

a hodně štěstí a zdraví

do nového roku 2021

pokračování z listopadového NZ
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Hotel Rezidence Nové Hrady oznamuje, že plánovaný Vánoční
koncert s kapelou Nezmaři se z důvodu společensko-zdravotní situ-
ace v ČR ruší. Děkujeme za pochopení.

Advent jiný,
přesto novohradský

Adventní čas má každý sestaven a vyzdoben z toho, co je mu pro
toto sváteční období nejbližší, co nabízí křesťanská tradice a je mu milé
a důležité. Téměř všichni jsou v posledním měsíci roku naladěni svá-
tečně a jsou o kousek víc vřelejší ke všem svým blízkým i dalším lidem,
se kterými jsou „svázáni“ každodenním životem.

Letošní Advent snad neztratí nic z toho nejhezčího, co vždy přináší a
nabízí, přestože některé věci či události se mohou dít trochu jinak.
Všem nám velmi přeji, abychom nadcházející čas prožili v co nejlepším
zdraví, lásce, porozumění a v co nejmenší bolesti. A ačkoli se domní-
vám, že letošní Advent bude mnohem víc ve znamení rodiny, což je
správné, trochu toho společného, tedy spoluobčanského, bychom si
přesto mohli podarovat. A budeme tak o sobě vědět a spoluprožívat
letošní prosinec…

A jak můžeme také Advent prožít společně? Tak, jak nám letos do-
volí třeba „technika“ či procházky a naše vůle.

Adventní rozhlasová hudební přání
Každou adventní neděli od 11 a 14 hod. uslyšíte z městského roz-

hlasu tři vánoční písně či skladby, které znáte a jenž nám nahradí třeba
to společné setkání u rozsvěcení stromu a zpívání koled na náměstí
v minulých letech.

Procházka za vánočními stromky
Procházkami „na vzduchu“ trávíme v současné době nejspíš mno-

hem více času než dřív. Až zase vyrazíte po městě a okolí (i v osadách),
potkáte na několika místech malé „vánoční stromečky“, které budou
„čekat“ na vaše ozdoby. Pokud si tedy doma vyrobíte nějakou pěknou
vánoční ozdobu (a může být úplně ta nejobyčejnější…), se kterou bude-
te chtít udělat radost jiným-kolemjdoucím, pověste ji na jakýkoli „vá-
noční stromek“. Nejen si tak společně vyzdobíme město, ale naše
procházky dostanou i další smysl.

Adventní a vánoční přání ve „virtuálním obalu“
V době adventní se vám několikrát přihlásíme na facebookových

stránkách 'kicnovehrady' a 'mestonovehrady', abychom zprostřed-
kovali pozdrav od lidí, kteří chtějí vyslovit a podělit se o vánoční přání
se svými spoluobčany, přáteli, kolegy. Připojte se k nám i na svém face-
booku.

Adventní koncert bez diváků?
Na poslední adventní neděli připravujeme Adventní koncert, který

se bude sice konat v Kulturně-spolkovém domě, ale nebudeme vás na
něj (nejspíš) zvát. Protože dnes nevíme, jestli budeme mít tu moc k po-
zvání. Přesto, pokud budou účinkující… chceme hlavně novohradské,
bude i koncert a my jej přeneseme prostřednictvím živého vysílání
způsobem „streamování“. Adventní koncert plánujeme na 20.12. od
16 hod. a odkaz na připojení k vysílání získáte na fcb KICu nebo města
N. Hrady. Uvidíme, zda se nám tento přímý hudební „prvovstup“ poda-
ří a dostaneme se až k vám domů.

A co nám z těch novohradských „prosincových tradic“
bude možná ještě chybět? Anebo nebude? Čert ví?

Čertovská chasa a Mikuláš s andělkami k nám na náměstí asi
nepřijdou… (?) Ale přesto se něco chystá, ale ještě je „ve žhavých uh-
líkách a ve hvězdách“, zda se to podaří dochystat. Čertovská vůle je a
andělská přání také. Tak uvidíme, jak dopadne v našem městě letošní
svár „dobra s nedobra“ a včas ještě dáme o tom ve známost…

Za pořadatele a účastníky všech adventních akcí informuje a palce
štěstí nám-vám drží K. Jarolímková, KIC Nové Hrady

Plánujeme na rok 2021
Jaké úkoly a jaká nabídka kultury by mohla nebo měla přijít

v roce 2021? Věřím, že bude vítána a „konzumována“ ta zajímavá,
občerstvující, radostná i se špetkou humoru a hlavně kvalitní. Téma
významu Kultury se během roku kvůli Kovidu protřásalo v české
společnosti mnohokrát a bylo jí přiřazováno i několik nálepek, třeba
„volnočasové aktivity“, což muselo překvapit nejednoho špičkové-
ho muzikanta, herce nebo výtvarníka, tedy profesí umělce. Velmi si
přeji, aby se Kultura nepropadla do stoupy nepotřebných věcí a i ty
Městské a Obecní kultury, myšleno financované z městských či
obecních rozpočtů, byly vnímány jako užitečný a potřebný prostře-
dek ke kvalitnímu životu a kultivaci prostředí celé lidské společnosti
21. století.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady

¢ Umění jako odraz života
aneb Setkání s českou hereckou osobností
Vladimírem Javorským – 4.2.2021
Vladimír Javorský – výrazný divadelní a filmový herec, muzi-
kant a hráč na flétnu, kytaru a saxofon.

Setkání a vzájemné povídání a prolínání zážitků ze světa umění,
vztah a jeho působení v Národním divadle, účinkování a propoje-
ní s kapelou Mirka Kemela…. Naše společné otázky a odpovědi.

Kulturně-spolkový dům – sál,
sezení u stolečků s možností občerstvení

¢ Cestování prstem po mapě
aneb Pojedeme spolu do světa? – 25.2.2021
V minulých letech jsme pořádali již mnoho cestovatelských set-
kání s promítáním. Ať už to byly klasické poznávačky od zkuše-
ných průvodců nebo ne zcela tradiční cestování či putování pro
nějakou myšlenku a svůj sen.

Pojďme se tentokrát vydat na cestu společně a prozraďme si
krásná místa, kde jste někdy byli a třeba někdy zase budete…
A jak na to? Vyberte ze svých cestovatelských vzpomínek jed-
no opravdu zamilované místo (třeba jste se tam opravdu zamilo-
vali nebo objevili něco „nadpřirozeného“ nebo jste tam byli
obyčejně šťastni) a pošlete 1-3 fotky onoho místa a krátký ko-
mentář (poloha místa, čas, zajímavost, zážitek). A ze všech
těchto „cestovatelských tipů – pohlednic“ uspořádáme Cesto-
vání společné. Svoje tipy a kontakty na sebe posílejte na
kic@novehrady.cz, fotky v dostatečném rozlišení ideálně přes
Úschovnu. Více informací ke spolupráci – Květa Jarolímková,
tel.: 602 150 208.

Kulturně-spolkový dům – sál,
sezení u stolečků s možností občerstvení

Obě plánované akce se uskuteční v uvedeném termínu a prostoru
v případě, že budou k tomu odpovídat všechny společensko-zdra-
votní podmínky. V lednovém NZ upřesníme další informace a stej-
ně tak na Fcb a webu KIC, na plakátech a v místním rozhlase.
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Jaké byly Hrady kdysi?
Když jsem v polovině listopadu psala tento

článek, všechno nasvědčovalo tomu, že se le-
tos nesejdeme na náměstí ani o první adventní
neděli při rozsvícení vánočního stromu, ani při
čertovsko-mikulášském reji, ani si společně
nezazpíváme koledy. Tak o tom, jaký byl kdy-
si předvánoční čas na Hradech, napíši něco do
Zpravodaje.

Nevyrůstala jsem v Nových Hradech, ale
mám takový dojem, že novohradští čerti tu
museli být od nepaměti. Tak co o nich něco
najít v kronikách? Hledala jsem, hledala, ale
marně. Kronikáři psali o všem možném, ale
z tradičních zvyků zaznamenávali jen maso-
pust. Mikulášské obchůzky byly asi příliš
spontánní, málo seriózní, pro kronikáře nedů-
ležité. Dobrá, Mikuláš je záležitost pro děti,
tak zalistujme v pamětní knize obecné školy.
První Pamětní kniha české obecné školy Nové
Hrady začíná zřízením školy roku 1919. Hned
ten rok se podařilo řídícímu učiteli Janu Svo-
bodovi secvičit s dětmi divadelní představení
Sněhurka, které bylo odehráno 21. prosince.
O rok později, v roce 1920, uspořádala česká
menšina, Národní jednota pošumavská a So-
kol v Nových Hradech mikulášskou zábavu,
jejíž první část byla věnována klasické hudbě,
následovaly humoristické scénky s tombolou,

příchod Mikuláše a rozdávání dárků. Čistý vý-
nos spolu s příspěvkem od Národní jednoty
pošumavské byl věnován na vánoční nadílku
českým dětem (boty, látky na šaty apod.). Po-
dobně tomu bylo i v následujících letech, kdy
se konala divadelní představení a vánoční be-
sídky.

Přesuňme se o dvě desítky let dál. V pro-
sinci 1945 žáci uspořádali mikulášskou besíd-
ku a „20. prosince 1945 rozzářila se po prvé
v Nových Hradech světla Vánočního stromu
republiky, který vztýčila vojenská posádka na
podnět ředitele školy na náměstí“. O čertech
stále ani zmínka. V padesátých letech se ze
záznamů vytrácí dokonce i Mikuláš. Napří-
klad záznam k 5. 12. 1951 nám praví, že ten
den ve škole proběhlo „slavnostní zakončení
Měsíce československo-sovětského přátel-
ství se zhodnocením a vzpomínkou Dne Sta-
linské ústavy“. Naštěstí nebyly děti ochuzeny
o vánoční besídku, ta se konala 16. a 17. prosin-
ce v Českém domě a „obsahovala krátké scén-
ky, básně, budovatelské písně a pásmo k oslavě
vánoc s ideovým zaměřením: zachování míru,
výstavba socialismu, budování JZD“ (Jed-
notných zemědělských družstev, pozn. J.Š.).
Ani následující roky Mikuláši, čertům a andě-
lům nepřály, nepochybuji ale o tom, že ti po

domácnostech nikdy chodit nepřestali. Do ve-
řejného prostoru se mikulášský průvod vrátil
zásluhou svazarmovců v polovině 80. let, od
té doby se z něj stala mimořádně oblíbená
akce, bez které jsme si už předvánoční čas ne-
uměli přestavit – až do letošního roku.

V tomto článku jsem zabrousila do předlis-
topadových kronik, podle kterých to vypadá,
že Mikuláše s čerty a anděly novohradské děti
neznaly. Chápu, že co se ideologicky nehodi-
lo, to v kronikách zaznamenáno nebylo a že
skutečnost byla jiná. Ale jaká? Prosím pamět-
níky – napište, jak jste trávili předvánoční čas
vy? Chodil k vám Mikuláš? Chodil sám nebo
s čertem a andělem, nebo jen tajně nechal na-
dílku za oknem? Prosím zaznamenejte tyhle
vzpomínky a přijďte s nimi do muzea, nebo po-
šlete e-mail na adresu muzeum@novehrady.cz.
A pokud máte fotografie, přineste je prosím
do muzea a poskytněte k okopírování. Origi-
nály vám zůstanou, ale současně budou kopie
uchovány pro budoucnost.

J. Šáchová, Novohradské muzeum

Galerijní sezona 2020
byla chudší o dvě výstavy,

ale na výtvarné zážitky přesto bohatá
Pokud by byla doba „běžná“, zvala bych vás nyní na poslední letošní

výstavu „Umění darovat o Vánocích“. Byla by to druhá taková výstava
v době adventu (v loňském roce za 6 dnů ji navštívilo zhruba 150 lidí),
kdy bych vás motivovala přijít do Koželužny nejen podívat se, ale i
koupit nějaký pěkný umělecký či řemeslný „kousek“. A protože je letos
tato výstava zrušená, mohu vás alespoň odkázat na některé umělce, kte-
ří s námi letos spolupracovali a připravovali se k nám na prosincovou
výstavu. Svoje díla však mohou nabízet pouze „z domova“.

Markéta Mazancová: Letos měla v Koželužně výstavu velkých
pláten „Radostně“, ale na prosinec připravovala i formáty menší, techni-
ka olejomalba. Při letních ateliérech jste měli možnost si s ní vyzkoušet
abstraktní malbu. K dispozici máme ještě několik pěkných kalendářů
s tématikou abstrakce. Kontakt: mm-atelier@seznam.cz.

Petra Dvořáková-Haisová: Letos se zúčastnila skupinové výstavy
„A vodu, znáte?“ a na prosincovou výstavu také připravovala několik
věcí malovaných hlavně pastelem. Tuto výtvarnou techniku jsme s ní
rovněž zkoušeli při doprovodném programu Malovaný týden u vody.
Kontakt: petronila73@email.cz.

Tomáš Hřivnáč: Jeden z nejvýraznějších
grafiků u nás. Jeho dvě velké grafiky s „vodním
motivem“ (viděli jste v létě) nadchly jeden mla-
dý manželský pár, a tak grafiky putovaly až na
jižní Moravu. Čtyři jeho malé obrázky máme
ještě k dispozici a jsou s motivy indiánů (pro
milovníky Májovek?) a „vodních víl“. Letos
mu vyšla obsáhlá monografie, která ukazuje
jeho úžasnou uměleckou tvorbu (máme k na-
hlédnutí). Kontakt: Galerie Koželužna.

Andrea Vachová: Její „neobyčejný šperk“
- záložka do knihy měla na loňské adventní

výstavě velký úspěch a určitě udělala radost desítkám čtenářů. I v létě
jste mohli její šperky vyráběné technikou Chainmaille (kroužkování)
obdivovat anebo si je i sami vyrobit. Kontakt: avachova@mujmail.cz.

Josef Zikmund: Malíř krajinář, jehož obraz Říčka Černá si našel
majitele hned po otevření výstavy o vodě. V Koželužně máme ještě ně-
kolik jeho obrazů s živou krajinou. Kontakt: Galerie Koželužna.

Od Evy Vlasákové máme v galerii krásnou plastiku Noční plavba“,
tavené sklo z formy, a od Marka Diase šamotové ryby. Další informa-
ce či výtvarná nabídka na kontaktu galerie.

V letošním roce jste mohli navštívit sice jenom tři výstavy, z nichž
ústřední byla věnována Vodě, jako nenahraditelnému přírodnímu živlu.

K této výstavě bylo pět doprovodných progra-
mů, ze kterých vzešly zajímavé výtvarné prá-
ce. Ať už tvořily děti nebo se přidali dospěláci,
ne-profesionální malíři či letní návštěvníci na-
šeho města, vždy se podařily vytvořit hezké
obrazy v „bezpečné tvůrčí atmosféře“, na které
rovněž záleží. A k tomu samozřejmě přispěli i
zkušení a příjemní lektoři.

Téměř dvanáct set návštěvníků jsme letos
v galerii přivítali a já doufám a přeji si, že se
příští rok uskuteční další pěkné výstavy a že i
vy budete u toho. Ať je váš prosinec jako ma-
lovaný a hlavně zdravý. K. Jarolímková
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Městská knihovna v Nových Hradech
Od 23. 11. 2020 knihovna funguje tak, že čtenář si knihy objedná telefonicky nebo e-mailem

a vyzvednout si tento „balíček“ přijde v dohodnutý čas (pondělí a středa 9.00-16.00).

Vracet knihy můžete přes vratný box (v chodbě u bývalé knihovny).
D. Císařová, tel. 730 580 755, knihovna@novehrady.cz

Pro trochu dobré nálady přikládám foto vláč-
ku, který nám ze sedáků v knihovně spontánně
potichoučku sestavila třiapůlletá Rozárka

Městská knihovna v Nových Hradech

vyhlašuje

ADVENTNÍ
AMNESTII
OD 1. PROSINCE 2020

AŽ DO VÁNOC

čtenářům budou prominuty pokuty
za překročení výpůjční lhůty

PŘIHLAŠOVÁNÍ NOVÝCH
ČTENÁŘŮ ZDARMA

Prosinec
Po sněhu půjdu čistém, bílém,
hru v srdci zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem.
Až hvězdy vyplovou,
tu budu blízko již. A budu ještě blíž,
až noční půjdu tmou.

Tu ztichnu tak, jak housle spící,
a malý, náhle, dětinný,
a v rukou žmole beranici,
včarován v ticho mýtiny,
tu budu blízko již. A budu ještě blíž,
svých slz až přejdu bystřiny.

Mír ovane mne, jak by z chléva,
v němž vůl a oslík klímají,
světélka stříknou zprava, leva,
noc modrá vzlykne šalmají,
tu budu blízko již. Ach, jsem tak blízko již,
snad pastýři mne poznají…

Fráňa Šrámek: Splav (1916)

Vážení a mílí čtenáři,
přeji Vám klidné prožití adventního času a pohodových vánočních svátků,
hodně příjemných chvil s knihami a se svými blízkými,
spoustu radosti a optimismu.

Knihovnice D. Císařová

Okénko do knihovny
Džungle v kuchyni / Ivanka Devátá
Čekáte od Ivanky Deváté omračující recepty z ingrediencí neslýcha-
ných a cizokrajných? Omyl. Spíše se dozvíte, že ve dvaceti letech
ještě neuměla uvařit ani kafe a jaké to bylo dobrodružství. A tak za-
čala vstřebávat jakékoliv znalosti z oboru gastronomie, přičemž
byla ochotná osvojit si recept i vyhlášené bordelmamá, pokud by stál
za to. A hle, přesto se vdala třikrát a nikdo se s ní nechtěl rozvést.
A proč? Protože úžasně vařila.

Dvakrát dole, jednou nahoře / Marcela Mlynářová
Oblíbená autorka řady populárních knih přichází s novým titulem.
Opět v něm vypráví nenapodobitelným stylem o svých pozoruhod-
ných příhodách, o dobrodružných cestách po naší domovině i cizích
krajích, o životních vrcholech, pádech a zvratech. Autorka potvrzuje,
že není podstatný věk, ale přístup k životu, a navzdory všem ranám
osudu je třeba vždy hledat to dobré a nikdy se nevzdávat.

Liščí tanec / Lenka Chalupová
K osmdesátým narozeninám si bývalá učitelka Hermína Foretová
přála jediné: strávit se syny a dcerou týden v hájence pod svatým Hos-
týnem, kam s nimi jezdila v čase jejich dětství. Jenže právě tam se
všem oživí vzpomínky na tragédii, při níž rodina přišla o svého nej-
mladšího člena - pětiletého Prokopa...

U Hitlerova stolu / Rosella Postorino
Teprve ve svých devadesáti letech přiznala poslední z Hitlerových
ochutnávaček, Margot Woelková, co během války dělala. Jejím pří-
během se Rosella Postorino inspirovala při napsání strhujícího romá-
nu, který v Itálii obdržel řadu cen a byl přeložen do mnoha jazyků.

V troskách tornáda / Linda Castillo
Na městečko Panters Mill v Ohiu, kde žije početná komunita amišů,
udeří ničivé tornádo. Při odklízení následků je v pytli nalezena lidská
kostra. Kate Burkholderová se pouští do vyšetřování třicet let starého
zločinu či zamaskované nehody. A pátrání ji znovu přivádí mezi ami-
še, kteří bedlivě střeží své soukromí.

Nikomu by neublížil / Cath Burns
Marion žije s dominantním bratrem Johnem v rozpadajícím se domě
po rodičích. Stará panna, která ještě spí s plyšovým medvídkem, je na
něm zcela závislá. Když bratr skončí s infarktem v nemocnici, musí
Marion čelit tomu, před čím celou dobu zavírala oči. Před tím, co se
dělo ve sklepení. Zdá se, že John není jediný, kdo skrýval svou tem-
nou stránku

Pět plus tři / Arne Dahl
Sam Berger je podezřelý z vraždy, kterou nespáchal, a jeho detektivní
partnerka Molly Blomová sice o vlásek unikla smrti, avšak leží v kó-
matu. Navíc Stockholmu hrozí nejhorší teroristický útok ve švedské
historii. Berger v bezvýchodné situaci přistoupí na spolupráci se švéd-
skou tajnou službou…

Román o růži / Vlastimil Vondruška
Devátý díl historických detektivních románů, které se odehrávají
v časech panování krále Přemysla II. Otakara. Příběh se vrací do
doby, kdy královský prokurátor a správce hradu Bezděz Oldřich
z Chlumu zabil v souboji syna Hynka Berky z Dubé a uchází se
o krásnou Ludmilu z Vartemberka.

Křišťálový klíč 3. Jarmarečník / Vlastimil Vondruška
Dědicové Ignáce Heřmana přijdou o Falknovskou huť, kterou získá
Leopoldova bývalá snoubenka Hildegarda, jejímž hlavním cílem je
pomstít se rodu Heřmanů. Ignácovi vnuci tak musí čelit nejen jejím
intrikám, ale i hospodářským potížím, které s sebou nese nový styl
manufakturního podnikání…

AHA! rodičovství : jak přestat křičet a začít žít s dětmi v harmonii /
Laura Markhamová
Většina knih na téma rodičovství se zaměřuje na změnu chování u dětí.
Kniha, kterou držíte v rukou, začíná u nás - tedy u rodičů. Pomůže nám
lépe porozumět vlastním emocím. Poskytuje jednoduché a praktické
návody, jak zpracovat naše reakce, abychom byli schopni děti vést
s empatií, pomocí stanovení zdravých hranic a jasné komunikace.

Vánoční provoz městské knihovny
od 21. do 31. prosince 2020

bude zavřeno
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Kniha jako vánoční dárek
Vánoce se blíží a vy nemáte vánoční dárek? Chybí Vám inspirace

nebo možnost zakoupení vánočního dárku? Darujte knihu, spolu s kníž-
kou dáváte mnohem víc než jen věc. Informační centrum Nové Hrady
nabízí nové knižní tituly, diář či starší stále oblíbené knihy připomínají-
cí krásu a historii Novohradských hor i širšího okolí.

Milovníky přírody a krás Novohradských hor potěší knižní novinka
od místního průvodce Milana Koželuha – „Khory“. „Diář z Novohrad-
ských hor“, který textem připravil Jan Štifter, zas potěší všechny mi-
lovníky historie a fotografií. Novou povídkovou sbírku o pohnutých
osudech z jižních Čech „Světlo z Pauliny“ od Jana Štiftera naleznete
též v naší nabídce na IC.

V naší nabídce naleznete i mnoho dalších, starších, zajímavých titu-
lů... Nezapomenuté stopy, Stropnice příběh řeky, Kraj pod Mandlstei-
nem, Malše romantická kráska, Ločenice a Nesměň.

Podrobnější informace o knižních titulech naleznete na našich inter-
netových stránkách www.kicnovehrady.cz

Z důvodu nařízení vlády je nyní Informační centrum pro veřejnost
uzavřené. V případě zájmu o knihy a dalších dotazů nás, prosím, kon-
taktujte na e-mailu: martinak@novehrady.cz, infoc@novehrady.cz,
případně nás můžete kontaktovat na tel.: 386 362 195, 607 602 110.

Nechte se inspirovat a přijďte si zakoupit Vánoční dárek

Cestovní ruch v roce 2020
z pohledu spolku Novohradsko-Doudlebsko

Rok 2020 pomalu končí, stav nouzového
klidu pokračuje, a tak je možná vhodná doba
na bilancování toho, jaký ten letošní rok z po-
hledu cestovního ruchu v turistické oblasti
Novohradsko-Doudlebsko vlastně byl. Jak zná-
mo cestovní ruch má v popisu práce stejno-
jmenná organizace Novohradsko-Doudlebsko,
z.s. Tento spolek, který v současné době sdru-
žuje 25 členů z řad podnikatelů, neziskových
organizací i veřejné správy, pracoval tak jako
v minulých letech s podporou měst a obcí v re-
gionu, Jihočeské centrály cestovního ruchu
a Jihočeského kraje. Přestože situace nebyla
v letošním roce vůbec jednoduchá, dařilo se
celkem úspěšně navazovat na aktivity z před-
chozích let a rozvíjet činnost ve všech čtyřech
oblastech, které tvoří soubor podmínek pro
ekonomicky efektivní, zážitkově kvalitní a
k přírodě šetrný cestovní ruch.

První oblastí byla péče o drobnou turistic-
kou infrastrukturu, tedy různé informační
panely, odpočívadla, kolostavy a orientační
značení, které můžeme potkat rozesety po ce-
lém našem území Novohradska a Doudleb-
ska. Máme toto území podrobně zmapováno
a víme, že je zde mnoho těchto předmětů, kte-
ré vyžadují nejen pravidelnou péči, ale často
jsou i ve stavu, kdy údržba již nestačí a je nut-
ná prostá výměna. Pilotně jsme nabídli obci
Dolní Dvořiště, že zajistíme výměnu odpočí-
vadla na hraničním přechodu v Cetvinách a
lávky pro pěší přes potok a mokřad u Svatého

Kamene. Povedlo se a dnes již vše slouží své-
mu účelu. Navíc jsme si vyzkoušeli způsob
spolupráce, který je možný aplikovat i v ji-
ných obcích naší oblasti. Pro jiné obce jsme
naopak vytvořili a nově nainstalovali menší
informační panely, na kterých turisté mohou
najít zajímavé informace o daném místě. Tyto
panely nyní lemují námi vyznačenou cyklotu-
ristickou trasu vedoucí z Českých Budějovic
do Novohradských hor a podél Malše zpět do
krajského města.

Dalším významným počinem, který byl
realizován ve spolupráci s Městem Nové Hra-
dy, byl dokončen teprve nedávno. Jde o vytvo-
ření tzv. Encyklopedie „železné opony“, která
se skrývá v multimediálním panelu nainstalo-
vaném u Skanzenu ochrany státní hranice a že-
lezné opony na hraničním přechodu Nové
Hrady – Pyhrabruck. Jde o celkem 59 video-
spotů, z nichž převážná většina přináší infor-
mace o různých aspektech života na státní
hranici před rokem 1989. Videospoty jsou
namluveny i v německé a anglické jazykové
mutaci, což může být zajímavé nejen pro za-
hraniční návštěvníky, ale i pro zpestření jazy-
kové výuky dětí a mládeže z našeho regionu.
Nutno dodat, že multimediální informační pa-
nel jsme doplnili i velkoformátovou mapou,
na které je možné vidět průběh celé linie želez-
né opony dělící před rokem 1989 Evropu na
dva nesmiřitelné tábory.

Cestovní ruch se nedá dělat bez lidí, kteří
mají kvalitní znalosti a dovednosti. Další ob-
lastí našich aktivit proto bylo vzdělávání urče-
né pro lidi, kteří v cestovním ruchu pracují.
Pracovníci z informačních center, podnikatelé,
ale i zástupci obcí byli účastníky vzdělávacích
kurzů zaměřených na jazykové vzdělávání
a marketing. Bohužel se však kurzy díky ko-
ronakrizi nemohly uskutečnit v plném pláno-
vaném rozsahu. Přesto z ohlasů účastníků
vyplývá, že obsah kurzů přispěl k obohacení
jejich znalostí a dovedností.

Cestovní ruch je velmi komplexní odvětví,
které vyžaduje intenzivní spolupráci mezi růz-
nými aktéry ze ziskového i neziskového sek-
toru a veřejné správy. Naší další oblastí práce
je proto vytváření podmínek pro tuto spolu-
práci a její následný rozvoj. Příklad budování
takové spolupráce se odehrává například pod
značkou Opravdu od nás. Jde o vyhledávání,

pokračování na str. 19
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certifikaci a podporu výrobců lokálních pro-
duktů s cílem zvýšit jejich odbytové příležitosti
a obohatit nabídku různých originálních výrob-
ků nejen pro „místní“, ale také pro turisty. V le-
tošním roce se nám podařilo rozšířit tuto
nabídku o dalších 14 řemeslných, potravino-
vých a uměleckých výrobků.

Letošní složitá epidemiologická situace pa-
radoxně přispěla k rozvoji spolupráce s podni-
katelskými subjekty, konkrétně pak s provo-
zovateli ubytovacích kapacit. Náš spolek
byl Jihočeskou centrálou cestovního ruchu
pověřen ke koordinaci a zprostředkování
podpory ubytovatelů formou slevových
poukázek pro ubytované hosty. Z Novo-
hradska a Doudlebska se celkem do tohoto
podpůrného programu Jihočeského kraje za-
pojilo celkem 28 hotelů a penzionů. Hosté,
kteří se v těchto zařízeních ubytovali čerpali
podporu v celkové výši 1,1 mil. Kč, což v po-
rovnání s jinými turistickými oblastmi je vel-
mi dobrý výsledek a svědčí to o velkém zájmu
turistů o naše území.

Zájem turistů o naší turistickou oblast není
jen výsledkem kvalitních služeb, zajímavé na-
bídky návštěvnických cílů a produktů, dobré
dostupnosti a bezpečné infrastruktury. Zájem
se zcela logicky zvyšuje i díky marketingu.
A právě ten je čtvrtou oblastí, které se inten-
zivně věnujeme. V roce 2020 jsme využívali
různé marketingové nástroje. V průběhu ledna
a února jsme stihli účast na veletrzích cestovního
ruchu Regiontour v Brně a Holiday World v Pra-
ze. Současně jsme plánovali i účast na dalších
veletrzích, které se však již uskutečnit nemohly.
Na druhou stranu jsme přepracovali naše webo-
vé stránky www.novohradsko-doudlebsko.cz
a velmi aktivně jsme propagovali zajímavá
místa na sociálních sítích (Facebook, Insta-
gram). Například náš facebookový profil
@novohradskodoudlebsko má díky tomuto
zajímavému a aktuálnímu obsahu již téměř
6 000 fanoušků.

Kromě digitálního marketingu jsme však
nezapomínali ani na klasické tištěné materiá-
ly. Přece jenom stále vnímáme zájem náv-
štěvníků o tyto materiály, a proto jsme letos
vydali celkem tři různé publikace. V první
řade jde o souhrnnou publikaci (To nej…

Novohradsko-Doudlebsko) představující vše,
co naše turistická oblast turistům nabízí. Ná-
zev další publikace „Příběhy, které inspirují“
napovídá, že je zaměřena na zajímavé příběhy
osobností, kterým se podařilo vytvořit atrak-
tivní návštěvnické cíle a zprovoznit kvalitní
služby, takže mohou posloužit jako příklady,
které je možné nejen obdivovat, ale se i jimi
inspirovat pro naší vlastní činnost. Třetím ma-
teriálem se staly Turistické noviny, které pro
letní sezónu přinesly nejen praktické aktuální
informace o dění v regionu, ale také propagaci
některých služeb a kalendář plánovaných akcí
na léto a podzim.

V roce 2021 chceme zcela jistě pokračovat
v rozvoji aktivit ve všech čtyřech výše zmíně-
ných oblastech a významně tak přispívat k ob-
nově a zotavení cestovního ruchu z letošní
koronavirové krize. Věříme, že se nám to ve
spolupráci a s podporou Sdružení Růže, SMO
Pomalší, Jihočeského kraje, Jihočeské centrály
cestovního ruchu a všech aktivních lidí z pod-
nikatelského a neziskového sektoru podaří.

Mgr. Michal Jarolímek

Informace pro sportovce TJ Nové Hrady
Vážení sportovci Tělovýchovné jednoty Nové Hrady (dále jen TJ Nové Hrady), chci vás

touto cestou informovat o nekonání výroční valné hromady TJ Nové Hrady, která se měla le-
tos konat. Podle stanov TJ Nové Hrady se valná hromada koná jednou za čtyři roky a je vždy
spojena s volbami do výboru TJ. Vzhledem k současným omezením Vlády ČR se nemůže vo-
lební valná hromada v současné době konat. Poslední Valná hromada TJ Nové Hrady se ko-
nala 7.10.2016. Nyní z citace České unie sportu, které TJ Nové Hrady podléhá:

Volební valná hromada: Již shora zmiňovaný lex covid řeší i prodloužení, nebo obnove-
ní funkčního období volených orgánů spolků, a to takto: Pokud v době mimořádných opat-
ření a ještě 1 měsíc po jejich skončení uplyne funkční období volenému členu orgánu
spolku, prodlužuje se jeho funkční období o 3 měsíce po skončení mimořádných opatření
(tj. není nutné provádět novou volbu). Kdyby s tím člen voleného orgánu nesouhlasil, pak
musí tento svůj nesouhlas vůči spolku výslovně projevit.

Všichni členové současného výboru TJ Nové Hrady souhlasí s tím, že zůstanou ve svých
funkcích až do možnosti uskutečnit volební valnou hromadu TJ Nové Hrady. Takže budeme
všichni doufat, že se nám podaří valnou hromadu co nejdříve uskutečnit. Na závěr mi dovolte
vážení spoluobčané, abych vám popřál hezké vánoční svátky, do nového roku hlavně hodně
zdraví, štěstí a sportovcům TJ Nové Hrady hodně sportovních úspěchů.

Ivan Dorotovič, předseda TJ Nové Hrady

Cestovní ruch...
(pokračování ze str. 18)
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Fotografie k článku

MYSLIVECKÝ
SPOLEK
NOVÉ HRADY, z. s.

ze str. 12
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