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Letošní Vánoční strom na náměstí měl i nové
přátele. Dva andělé si u něho vyhrávaly a ve-
čer svítily…                                              K. J.

Dvacet pět malých vánočních stromečků děla-
lo radost všem obyvatelům ve městě a osa-
dách.                                                        K. J.

Vánoční přání od nejmladších školáků. Co a
jak všechno stihli prvňáci před Vánoci se do-
čtete uvnitř NZ.                                        K. J.

Děti v mateřské škole se i letos dočkaly osobní
návštěvy známe trojice – Mikuláš, anděl i čert
si příležitost nenechali ujít.                      K. J.

Nová socha Andělky na okraji Nových Hradů.
Pokud se do jejích zad opírá slunce, přechází
barva dřeva do zlaté. Více uvnitř. NZ.     K. J.

Povely, rebelie
a rok 2021?

Milí čtenáři Novohradského zpravoda-
je, vítám vás tímto lednovým číslem v no-
vém roce a chtěla bych se s vámi na úvod
podělit s jednou myšlenkou. Je jednodu-
chá, byť obsahuje v sobě několik zkušenos-
tí a pocitů z roku minulého.

Je mi velmi líto či dokonce mě „štve“,
že se naší celé společnosti nepodařilo vloni
přejít na „vyšší stupeň bytí“ a že jsme setr-
vali v tzv. stavu – jednat na povely. Že
zkrátka v té jiné a složité době nebyla pře-
sunuta větší míra zodpovědnosti za stav
existenciálních věcí na každého jednotliv-
ce, aby tím každý člověk měl větší moc nad
svým životem. Nedostali jsme totiž dosta-
tečný prostor pro aktivní nalézání způsobů,
jak společnosti pomoci, jak pomoci sobě,
jak objevit jiné možnosti na normálnější
žití. Když na jaře se spontánně lidi postara-
li a šili roušky pro národ, to byl totiž přesně
ten signál, který se měl chytit za pačesy.
Hodně lidí si tehdy samo „naordinovalo“
zodpovědnost pro sebe i za ostatní.

A třeba bychom nenalezli až tolik
originálních řešení a zdravotní stav spo-
lečnosti by byl ve stejných parametrech,
ale ta příležitost se prostě promarnila.
Byli jsme zbytečně brzy vrženi do role
„lehni-sedni-aport“ a pasivně čekali na po-
vely. A to už i v době, kdy se každý schopný
a samostatně uvažující člověk zorientoval a
každý šéf by dokázal „ochránit“ svůj kon-
krétní prostor individuálním přístupem.
A já si osobně myslím, že větší míra zodpo-
vědnosti za sebe by paradoxně mohla po-
moci i „instituci“ jakou je stát či obecně
společnost. Proto chápu i některé „rebelie“,
zejména u lidí, jejichž podstatou je tvůrčí
přístup k život, neboť pro ně je život žitý na
povely prostě nesvobodný.

Co tedy si popřát do roku 2021 mimo
zdraví? Určitě zodpovědnou svobodu.

K. Jarolímková

Adventní koncert v přímém přenosu z Kultur-
ně-spolkového domu nabídl nové možnosti jak
kulturu „přiblížit“ lidem. Osobní přítomnost
diváků však nahradit nelze.
Více o našem prvo-vysílání uvnitř NZ.    K.J.
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Fotoohlédnutí
aneb několik momentů „z natáčení“ Pohádky z kovárny

Hledání pekla pro Novohradské čerty týden
před natáčením #"

Mikuláško-andělská mise na prvním natáče-
cím place u lípy

Před Nakolickou kapličkou nám v době natáče-
ní vyhrával městský rozhlas

Mikuláš s andělkami před kamerou... Čerti a andělky společně na place...

Důležitá role rekvizity Novohradští čerti...
Domluva byla důležitá, některé situace mohly
být jenom jednou...

Promýšlení jak se to dobro a zlo potká u hradu
na palouku...
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Zápis z 67. schůze městské rady
ze dne 23.11.2020

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 66. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 66. jednání rady města.

� 2. Pronájem VH majetku města N.H.
Rada města schvaluje vypsání záměru pro-
nájmu / pachtu vodohospodářského majetku
města pro období od 1.1.2021 do 31.12.2023
a to včetně příslušné dokumentace k tomuto
záměru a pověřuje tajemníka MěÚ Nové
Hrady zveřejněním záměru na úřední desce
města.
(Rada obdržela návrh finální verze k zámě-
ru propachtovat vodohospodářský majetek
města Nové Hrady v období od 1.1.2021 do
31.12.2023.)

� 3. Zásady pro tvorbu a použití soc. fondu
Rada města souhlasí se Zásadami pro tvor-
bu a použití soc. fondu a postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela návrh Zásad pro tvorbu a
použití sociálního fondu, který předpokládá
platnost od 01.01.2021. Návrh řeší změnu
Příspěvku na úhradu výdajů na pořízení a
údržbu ošacení, kdy příspěvek nebude vy-
plácen ze sociálního fondu ale z běžného
účtu města Nové Hrady.)

� 4. Prodej pozemku – manželé Lužičští
(po zveřejnění)
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc.č. 1188/16 v k.ú. Nakolice o výměře
144 m2 manželům Lužickým, České Vele-
nice, za částku 100 Kč/m2 (+ náklady spo-
jené s pořízením GP) a postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města.
(Rada po zveřejnění záměru prodeje části
pozemku parc.č. 1188/14 v k.ú. Nakolice
(nově dle GP č. 197-171Fi/2020 pozemek
parc.č. 1188/16 o výměře 144 m2) projedna-
la žádost manželů Lužických, České Vele-
nice, o koupi tohoto pozemku.)

� 5. Prodej pozemku – manželé Klimešovi
(po zveřejnění)
Rada města souhlasí s prodejem pozemků
parc.č. KN 2326 o výměře 230 m2 (zahrada)
a parc.č. KN 2325 o výměře 547 m2 (trva-
lý travní porost) vše k.ú. Vyšné manže-
lům Klimešovým, Č. Budějovice za částku
100Kč/m2 a postupuje návrh ke schválení
zastupitelstvu města.
(Rada po zveřejnění záměru prodeje poze-
mků parc.č. KN 2326 o výměře 230 m2 (za-
hrada) a parc.č. KN 2325 o výměře 547 m2

(trvalý travní porost) vše k.ú. Vyšné pro-

jednala žádost manželů Klimešových, Č.
Budějovice o koupi těchto pozemků.)

� 6. Rozpočtové opatření č. 12/2020
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 12/2020.
(Rada obdržela od Ekonomického odbo-
ru MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 12/2020.)

� 7. Program pro poskytování dotací
nestátním neziskovým organizacím
z rozpočtu města Nové Hrady
Rada města souhlasí s Programem pro pos-
kytování dotací nestátním neziskovým or-
ganizacím z rozpočtu města Nové Hrady
a postupuje jej ke schválení zastupitelstvu
města.
(Místostarosta Mgr. Jarolímek informoval
radu o Programu pro poskytování dotací ne-
státním neziskovým organizacím z rozpoč-
tu města Nové Hrady. Původní pravidla se
musela změnit s ohledem na potřebu zvýšit
efektivitu vynakládaných prostředku na do-
tace pro jednotlivé organizace a na potřebu
více zacílit podporu na organizovanou práci
s dětmi a mládeží. Program byl projednán
na společném jednání s komisemi rady a
jednotlivé body byly upřesněny a vysvětle-
ny. Připomínky a návrhy vzešlé z tohoto
jednání byly z větší části zapracovány.)

� 8. Prodej pozemku – Kotrčovi
Rada města nesouhlasí s prodejem poze-
mku parc.č. 311/2 v k.ú. Nové Hrady. Na
pozemku parc.č. 311/2, k.ú. Nové Hrady je
umístěna důležitá technická infrastruktura
(včetně jejích ochranných pásem) ve vlast-
nictví třetích osob.
(Rada obdržela žádost manželů Kotrčo-
vých, bytem Nové Hrady o prodej pozemku
parc.č. 311/2 v k.ú. Nové Hrady, který sou-
sedí s jejich nemovitostí. Rada nesouhlasila
s prodejem, neboť na předmětném pozemku
se nachází technická infrastruktura. Po vy-
řešení výstavby nové trafostanice a odstra-
nění nadzemního elektrického vedení bude
o využití předmětných pozemků opakovaně
jednáno.)

� 9. Prodej pozemku – Pelech
Rada města bere na vědomí žádost o prodej
pozemků parc.č. 688/2, parc.č. 688/3 a část
pozemku parc.č. 1489/5 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů. Rada pověřuje Osadní výbor
Údolí u Nových Hradů dalším projednáním.
(Rada obdržela žádost pana O. Pelecha o pro-
dej pozemků parc.č. 688/2, parc.č. 688/3 a část
pozemku parc.č. 1489/5 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů. Část pozemku parc.č. 1489/5
k.ú. Údolí u Nových Hradů by byla oddělena
tak, aby přístupová cesta k pramenu a studán-
ce zůstala v majetku města Nové Hrady
tak, aby mohla být tato část využívána ve-
řejností.)

� 10. Pronájem nebyt. prostor – Tesařová
(po zveřejnění)
Rada města schvaluje pronájem pozemku
parc. č. st. 110/1, jehož součástí je stavba
čp. 55 k.ú. Nové Hrady – nebytové prostory
o výměře 88 m2 J.Tesařové, bytem Hamr za
částku 400,-Kč/m2/rok, na dobu pěti let

s tříměsíční výpovědní lhůtou a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada po zveřejnění záměru pronajmout
prostory sloužící k podnikání – v objektu
č.p. 55, Nové Hrady projednala žádost paní
J.Tesařové, bytem Hamr o pronajmutí na
prostor sloužících k podnikání - Květinka a
souhlasila s podmínkami pronájmu na ob-
dobí 5 let.)

� 11. Pronájem nemovitosti – Špička
(po zveřejnění)
Rada města schvaluje pronájem části poze-
mku parc.č. KN 1188/14, k.ú. Nakolice o vý-
měře cca 648 m2 dle návrhu Prof. MUDr. I.
Špičkovi, CSc., na dobu určitou pěti let, za
částku 2 Kč/m2/rok s tříměsíční výpověd-
ní lhůtou a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu rada opě-
tovně projednala žádost Prof. MUDr. I.
Špičky, CSc. k pronajmutí části pozemku
parc.č. KN 1188/14, k.ú. Nakolice a sou-
hlasila s podmínkami pronájmu na období
5 let.)

� 12. Pronájem nemovitosti – Veličkov
(po zveřejnění)

Rada města schvaluje pronájem části poze-
mku parc.č. KN 1188/14, k.ú. Nakolice o vý-
měře cca 631 m2 dle návrhu S. Veličkovi na
dobu určitou pěti let, za částku 2 Kč/m2/rok
s tříměsíční výpovědní lhůtou a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu rada opě-
tovně projednala žádost S. Veličkova,
Č. Budějovice k pronajmutí části pozemku
parc.č. KN 1188/14, k.ú. Nakolice a sou-
hlasila s podmínkami pronájmu na období
5 let.)

� 13. ÚPZS – Informace o realizaci
majetku státu
Rada města bere na vědomí Informaci
ÚPZSVM o prodeji pozemku parc.č. 274/1
v k.ú. Údolí u Nových Hradů.
(Rada obdržela od Úřadu pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových informaci o prodeji
pozemku parc.č. 274/5 o výměře 77 m2

za vyvolávací částku 19.800 Kč. Pozemek
vznikl oddělením od pozemku parc.č. 274/1
v k.ú. Údolí u N.H.)

� 14. Žádost o dar – Domov pro seniory
H. Stropnice

Rada města bere na vědomí žádost o pos-
kytnutí finančního daru Domova pro se-
niory Horní Stropnice na pořízení lůžka
s laterálním náklonem a pověřuje finanční
a sociální komisi vyhodnocením podané
žádosti.
(Rada obdržela žádost od ředitelky Domova
pro seniory Horní Stropnice o dar na poříze-
ní lůžka s laterálním náklonem pro ošetřo-
vatelské oddělení pro uživatele DpS Horní
Stropnice. Pořizovací cena jednoho lůžka
činí 75.000 Kč.)

� 15. Demontáž podpěrných bodů –
E.ON Distribuce, a.s.
Rada města bere na vědomí oznámení spo-
lečnosti E.ON Distribuce a.s. o provádění
demontáže podpěrných bodů v roce 2025 a

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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pověřuje TSM města Nové Hrady a člena
rady M. Vrchotu dalším jednáním.
(Rada obdržela oznámení společnosti E.ON
Distribuce a.s. o plánu provádění demontá-
že podpěrných bodů v lokalitě Údolí u No-
vých Hradů v roce 2025. Dle plánu budou
odstraněny nadzemní části podpor el. vede-
ní a budou řešeny nové trasy pro vedení.)

� 16.  Zdravotnická záchranná služba Jčk
– nové místo pro přistávání
Rada města bere na vědomí žádost o udělení
souhlasu s přistáváním vrtulníku LZS a po-
věřuje starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela žádost o udělení souhlasu
s přistáváním vrtulníku LZS. Vrtulník by
nově v případě zásahu přistával na ploše fot-
balového hřiště, tj. pozemek parc.č. 235/1,
k.ú. Nové Hrady.)

� 17. Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 61489/08
– Marius Pedersen a.s.
Rada města schvaluje Dodatek č. 6 ke smlou-
vě o dílo č. 61489/08 na pronájem nádob
na separaci, svoz biologicky rozložitelné-
ho odpadu a služeb s tím spojených s plat-
ností od 01.01.2021 a pověřuje starostu
jeho podpisem.
(Rada obdržela oznámení společnosti Mari-
us Pedersen a.s. o změnách v souvislosti
s navýšením cen za vyjmenované služby.
Návrh dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č.
61489/08 na pronájem nádob na separaci,
svoz biologicky rozložitelného odpadu a slu-
žeb s tím spojených s platností od 01.01.2021
řeší navýšení cen plnění u služeb: svoz sepa-
rovaného odpadu KOVY – výsyp/334 Kč
(navýšení o 16 Kč), biologicky rozložitelný
odpad – hodinová sazba 1.398 Kč/hod (na-
výšení o 67 Kč), cena za uložení v kompos-
tárně 637 Kč/tuna (navýšení o 30 Kč).)

� 18. Odpuštění nájemného – Sojková
Rada města schvaluje prominutí nájemného
z nebytových prostor v objektu č.p. 13 paní
M. Sojkové, po dobu opatření vlády ČR
k nouzovému stavu a trvání omezení užívá-
ní předmětných prostor pro podnikání (jarní
situace + podzimní situace) a pověřuje
Technické služby města Nových Hradů pří-
pravou dodatku k nájemní smlouvě.
(Rada obdržela od paní M. Sojkové žádost
o snížení, respektive prominutí nájemného
v obchodě drogerie-hračky, nám. Republi-
ky 13, Nové Hrady. Jarní i současná situa-
ce v době pandemie Covid-19 neumožňuje
podnikání v plném rozsahu.)

� 19. Dodatek č. 2 Smlouva o dílo
– E.ON Energie, a.s.
Rada města schvaluje Dodatek č. 2 Smlou-
vy o dílo ze dne 27.11.2019 a pověřuje sta-
rostu jeho podpisem.
(Rada obdržela od společnosti E.ON Ener-
gie, a.s. dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne
27.11.2019. Dodatek v ustanovení čl. IV.
Odst. 4.1 Smlouvy a ustanovení čl. II odst.
2.2 Dodatku č. 1 ke smlouvě z 31.1.2020 se

ruší a je prodloužen termín řádného dokon-
čení do 31.12.2021.)

� 20. Vyplacení odměn – TSM
Rada města bere na vědomí informaci o vy-
placení odměn zaměstnancům Technických
služeb města Nových Hradů a schvaluje od-
měnu ředitelce Technických služeb města
Nových Hradů dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů informaci o vý-
platě odměn za II. pololetí roku 2020 a žá-
dost o schválení výši odměny pro ředitelku
TSM.)

� 21. Vyplacení odměn – MŠ NH
Rada města bere na vědomí informaci o vy-
placení odměn zaměstnancům MŠ Nových
Hradů a schvaluje odměnu ředitelce MŠ
Nové Hrady dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky MŠ Nové Hra-
dy informaci o výplatě odměn za II. pololetí
roku 2020 a žádost o schválení výši odměny
pro ředitelku MŠ.)

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

� 23. ÚPZS - Nájemní smlouva – rota
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o nájmu nemovitých věcí č. 19/20-UZSVM/
C/6369/2019-AS s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, územní pra-
coviště České Budějovice.
(Rada obdržela od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, územní pra-
coviště České Budějovice návrh Smlouvy
o nájmu nemovitých věcí č. 19/20-UZSVM/
C/6369/2019-AS. Nájemní smlouva řeší výši
nájemného pro nemovité věci v areálu
bývalé Pohraniční stráže užívaných TSM
Nové Hrady. Výše nájemného dle Smlou-
vy pro období od 01.01.2021 do 31.12.2022
činí 131.200 Kč. Nájemní smlouva řeší i be-
zesmluvní užívání pronajatých nemovitých
věcí nájemce v období od 01.01.2020 do
31.12.2020.)

� 24. Účelová neinvestiční dotace –
Ministerstvo vnitra – generální
ředitelství HZS ČR
Rada města bere na vědomí přidělení účelo-
vé dotace neinvestičního charakteru na vý-
daje jednotek SDH obcí na rok 2020.
(Rada obdržela od Ministerstva vnitra - ge-
nerálního ředitelství Hasičského záchran-
ného sboru České republiky rozhodnutí
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
obcím prostřednictvím kraje na výdaje jed-
notek SDH obcí na rok 2020. Celková výše
poskytnuté dotace činí 70.743 Kč.)

� 25. Hodnocení nabídek –
"Oprava místní komunikace Hlinov"
Rada města bere na vědomí informaci o prů-
běhu a výsledku výběrového řízení k akci
"Oprava místní komunikace Hlinov". Rada
města na základě výběrového řízení schva-
luje společnost Pokrývka spol. s r. o., Be-
nešov nad Černou jako zhotovitele akce

"Oprava místní komunikace Hlinov a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady informaci
o výsledku hodnocení podaných nabídek na
akci "Oprava místní komunikace Hlinov".
Nejnižší nabídku předložila společnost Po-
krývka spol. s r. o., Benešov nad Černou,
IČ: 28149157 s nabídkovou cenou 459.442
Kč s DPH. Práce budou provedeny do polo-
viny prosince 2020. Akce je realizována
v rámci dotace Jihočeského kraje v Progra-
mu na obnovu venkova.)

Zápis z 68. schůze městské rady
ze dne 7.12.2020

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 67. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 67. jednání rady města.

� 2. Odpad – odpuštění platby za odpad
Rada města bere na vědomí žádost pana
Z. Schneidera ve věci odpuštění poplatku
za svoz a sděluje následující: Podle OZV
č. 2/2019 v návaznosti na zákon č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích §10b odst. 1 písm.
b) tento poplatek hradí fyzická osoba, která
má ve vlastnictví stavbu určenou k individu-
ální rekreaci, ve které není hlášená k pobytu
žádná fyzická osoba. Dle výpisu z LV č. 544
jste majitelem objektu k bydlení na pozemku
parc.č. KN st. 29, k.ú. Štiptoň a tudíž je Vám
zákonem předepsaný poplatek 500 Kč/rok.
(Rada obdržela od Z. Schneidera, Štiptoň,
žádost o odpuštění poplatku za svoz odpa-
du. Žádost se týká udělení výjimky ze svo-
zu, kdy vlastník nemovitosti argumentuje
zejména tím, že objekt je využíván 2 a
1/2 měsíce v roce a odpad platí v Českých
Budějovicích. Rada konstatovala, že popla-
tek za stavbu určenou k rekreaci je vyměřen
dle platné legislativy.)

� 3. Koupě pozemku
– Dřevotvar H a H Nové Hrady, s.r.o.
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti Dřevotvar H a H Nové Hrady, s.r.o.,
o koupi části pozemku parc. č. 974/9 v k.ú.
Štiptoň o výměře cca. 5.000 - 8.000 m2 a po-
stupuje žádost Osadnímu výboru Byňov,
Jakule a Štiptoň k místnímu šetření.
(Rada obdržela od společnosti Dřevotvar
H a H Nové Hrady, s.r.o. žádost o koupi
části pozemku parc. č. 974/9 v k.ú. Štiptoň
o výměře cca. 5.000 - 8.000 m2. Žadatel by
rád na této části pozemku vybudoval truh-
lářskou a tesařskou dílnu. Přístupovou
komunikaci včetně další nutné technické
infrastruktury by řešil ve vlastní režii.)
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� 4. Koupě pozemku – Kudlač
Rada města bere na vědomí žádost manželů
D. a A. Kudlačových, Vyšné o odprodej
části pozemku parc. č. KN 2519 v k.ú. Vy-
šné o výměře cca 2-5m2 a pověřuje Osadní
výbor Nakolice - Vyšné - Obora dalším pro-
jednáním.
(Rada obdržela žádost manželů D. a A.
Kudlačových, bytem Vyšné o koupi části
pozemku parc. č. KN 2519 v k.ú. Vyšné
o výměře cca 2-5 m2 za účelem narovnání
skutečnosti, kdy na této časti pozemku je
umístěno stání pro osobní automobil ve
vlastnictví žadatelů.)

� 5. Dům Údolí – znalecký posudek
Rada města bere na vědomí znalecký posu-
dek pro stanovení obvyklé ceny rodinného
domu na parc.č. KN st. 127 a parc.č. 747/2
v k.ú. Údolí u Nových Hradů a pověřuje
Osadní výbor Údolí u Nových Hradů dalším
projednáním.
(Rada obdržela znalecký posudek pro sta-
novení obvyklé ceny rodinného domu na
parc.č. KN st. 127 a parc.č. 747/2 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů. Znalecký ústav sta-
novil obvyklou cenu posuzované nemovi-
tosti v celkové výši 773.000 Kč. V případě
odstranění celé stavby z hlediska nevyhovu-
jícího technického stavu by se náklady na
odstranění stavby pohybovaly dle znalecké-
ho posudku 714.000 Kč. Dle vyjádření
zpracovatele posudku však kompletní de-
molice objektu není nutná. S ohledem na
zanedbaný stav střechy je doporučeno sta-
novit kupní cenu ve výši cca. 50% odhadu
ceny obvyklé.)

� 6. Návrh k provozování Fitness – TJ
Nové Hrady
Rada města bere na vědomí návrh TJ Nové
Hrady na provozování Sportovní haly Nové
Hrady - Fitness a pověřuje starostu Mgr.
V. Hokra, místostarostu Mgr. M. Jarolímka
a radní Ing. E. Ševčíkovou dalším jednáním.
(Rada obdržela Návrh TJ Nové Hrady na
provozování Sportovní haly Nové Hrady –
Fitness (posilovny). Návrh řeší využívání
časti objektu Sportovní haly o celkové pod-
lahové ploše 170,60 m2 a způsob řešení pro-
vozních nákladů užívaných prostor od roku
2021.)

� 7. Žádost o dotaci – PREVENT 99 z.ú.
Rada města bere na vědomí Žádost o pos-
kytnutí individuální dotace – Prevent 99
z.ú a postupuje žádost k projednání Finanč-
ní komisi a Sociální komisi rady města N.
Hradů.
(Rada města obdržela od společnosti
PREVENT 99 z.ú., Strakonice žádost o pos-
kytnutí dotace na zajištění běžného provozu
služby Jihočeský streetwork PREVENT. Cí-
lovou skupinou programu jsou osoby závis-
lé a závislostmi ohrožené osoby. Hlavními
cíli služby jsou snižovaní rizik spojených
s užíváním drog a ochrana veřejného zdraví.
Výše požadované dotace: 35.409 Kč.)

� 8. Výzvy k odstranění nesouladu +
ukončení revizí – K.Ú. Č.B.
Rada města bere na vědomí výzvu Katas-
trálního úřadu pro Jihočeského kraje k od-
stranění nesouladu v katastru nemovitostí a
pověřuje místostarostku Ing. L. Bártovou
dalším jednáním.
(Rada obdržela výzvu Katastrálního úřadu
pro Jihočeského kraje k odstranění nesouladu
v katastru nemovitostí v k.ú. Štiptoň. Nesou-
lad se týká pozemků, kde dochází k nesouladu
mezi evidovanými druhy pozemků a zjiště-
ným skutečným stavem pozemků.)

� 9. Příspěvek na svoz kontejnerů
– DIMATEX
Rada města schvaluje společnosti DIMATEX
CS, spol. s r.o. snížení poplatku za umístění
2 ks kontejnerů pro rok 2021. Rada schvalu-
je výši nájemného pro rok 2021 ve výši
100 Kč za každý umístěný kontejner a pově-
řuje tajemníka MěÚ Nové Hrady přípravou
dodatku k nájemní smlouvě.
(Rada města obdržela žádost od společnosti
DIMATEX CS, spol. s r.o. o nastavení no-
vých podmínek spolupráce ve věci umístění
kontejnerů na pozemcích města Nové Hrady.
Návrh řeší výši příspěvku na svoz kontejnerů
ve prospěch společnosti DIMATEX CS, kdy
se jedná o umístění 2 ks kontejnerů.)

� 10. Prominutí nájemného – Kovárna
Rada města schvaluje prominutí nájemného
z nebytových prostor v objektu č.p. 36 spo-
lečnosti Rožmberk o.p.s. ve výši 5.000 Kč
a pověřuje Technické služby města Nových
Hradů přípravou dodatku k nájemní smlouvě.
(Rada města obdržela žádost od společnos-
ti Rožmberk o.p.s. (Kojákovice) o promi-
nutí nájemného za užívání prostor kovárny
v Komenského ulici č.p. 36 z důvodu pan-
demie Covid-19 a uzavření provozu. Jedná
se o prominutí nájemného pro rok 2020 ve
výši 5.000 Kč.)

� 11. Prominutí nájemného
– Levný anglický textil
Rada města schvaluje prominutí nájemného
z nebytových prostor v objektu č.p. 26 paní
P. Valíčkové, Údolí u NH po dobu opatření
vlády ČR k nouzovému stavu a trvání omeze-
ní užívání předmětných prostor pro podnikání
v období od 22.10.2020 do 2. 12. 2020 a po-
věřuje Technické služby města Nových Hra-
dů přípravou dodatku k nájemní smlouvě.
(Rada města obdržela žádost paní P. Valíč-
kové, Údolí u NH o prominutí nájemného
za užívání prostor v Hradební ulici č.p. 26
(Levný anglický textil) z důvodu pandemie
Covid-19, kdy byl obchod uzavřen v období
od 22.10.2020 do 2.12.2020.)

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

� 13. Program pro poskytování dotací
v upraveném znění
Rada města vyhlašuje Výzvu k podávání
žádostí do Programu pro poskytování do-

tací nestátním neziskovým organizacím
z rozpočtu města Nové Hrady. Žádosti bu-
dou přijímány v termínu od 7.1.2021 do
18.1.2021.
(Rada, na základě zastupitelstvem schvále-
ného Programu pro poskytování dotací ne-
státním neziskovým organizacím z rozpočtu
města Nové Hrady, projednala vyhlášení
Výzvy k podávání žádostí do Programu.)

� 14. Přijetí věcného daru
– ZŠ Nové Hrady
Rada města souhlasí s přijetím sponzorské-
ho daru ve výši 1.000 Kč pro ZŠ Nové Hra-
dy od společnosti Flop Nové Hrady.
(Rada obdržela od ředitele ZŠ Nové Hra-
dy žádost o schválení přijetí věcného daru
v hodnotě 1.000 Kč pro základní školu od
společnosti Flop Nové Hrady. Jedná se
o dar ve formě cukrovinek pro děti ze školní
družiny.)

� 15. Mgr. Tuscherová – MŠ Nové Hrady
Rada města bere na vědomí Osvědčení
o úspěšném ukončení vzdělávacího progra-
mu Kvalifikační studium pro ředitele škol a
školských zařízení pro Mgr. O. Tuschero-
vou, ředitelku MŠ Nové Hrady.
(Rada obdržela od ředitelky MŠ Nové Hra-
dy Osvědčení o úspěšném ukončení vzdělá-
vacího programu Kvalifikační studium pro
ředitele škol a školských zařízení. Úspěš-
ným absolvováním tohoto vzdělávacího
programu byly splněny kvalifikační před-
poklady podle zákona č. 563/2004 Sb. a vy-
hlášky 317/2005 Sb.)

Zápis z 69. schůze městské rady
ze dne 16.12.2020
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 68. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 68. jednání rady města.

� 2. Pronájem vodohospodářského
majetku města Nové Hrady
Rada města bere na vědomí výsledek říze-
ní k vyhlášenému záměru pronajmout na
období 2021 - 2023 vodohospodářský ma-
jetek města. Rada města schvaluje uzavření
Smlouvy o provozování vodovodu a kana-
lizací pro veřejnou potřebu města Nové
Hrady se společností ČEVAK a.s. (Severní
2264/8, 370 10 České Budějovice 3, IČ:
60849657), jejíž nabídka byla vyhodnoce-
na jako ekonomicky nejvýhodnější a která
respektuje požadavky města Nové Hrady
stanovené v záměru na pronájem vodo-
hospodářského majetku města Nové Hra-
dy pro období od 1. 1. 2021 do 31. 12.
2023. Rada pověřuje starostu města jed-
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náním ve věci předložení návrhu kalkula-
ce vodného a stočného pro rok 2021.
(Rada města na základě vyhlášeného zámě-
ru pronajmout na období 2021 - 2023 vodo-
hospodářský majetek města, a to vodovody
a kanalizace pro veřejnou potřebu vč. čistír-
ny odpadních vod, obdržela vyhodnocení
podaných nabídek od společností ČEVAK,
a.s. a PRVOK s.r.o. Z vyhodnocení nabídek
vyplynulo, že výhodnější nabídku pro měs-
to Nové Hrady podala společnost ČEVAK
a.s. Rada města vzala na vědomí výsledek
výběrového řízení a pověřila starostu města
dalším jednáním ve věci podpisu pachtovní
smlouvy a předložení kalkulace vodného a
stočného pro rok 2021.)

� 3. HOTEL MÁJ
Rada souhlasí s nabídkou společnosti TEDY
s.r.o. ve věci zajištění ubytování pro zaměst-
nance této společnosti dle nabídky a pověřu-
je Technické služby města Nových Hradů
zajištěním ubytování a dalšího provozu ho-
telu Máj. Rada města pověřuje místostaros-
tu Mgr. M. Jarolímka koordinací jednání
mezi městem Nové Hrady, Technickými
službami města Nových Hradů a společnos-
tí TEDY s.r.o. ve věci zajištění ubytovací
části provozu hotelu Máj.
Rada města projednala nabídku na krátko-
dobé využití ubytovací části hotelu Máj pro
ubytování zaměstnanců společnosti TEDY
s.r.o. Rada města souhlasila s potvrzením
objednávky společnosti TEDY s.r.o. pro
měsíc leden 2021 s tím, že na základě vy-
hodnocení výhodnosti vzájemné spolupráce
bude v průběhu měsíce ledna rozhodnuto
o dalším prodloužení spolupráce či jejím
ukončení.

� 4. Stanovení výše odměn zaměstnanců
ZŠ a ředitele školy
Rada města bere na vědomí informaci o vy-
placení odměn zaměstnancům ZŠ Nové Hra-
dy a schvaluje odměnu řediteli ZŠ Nové
Hrady dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitele ZŠ Nové Hrady
informaci o výplatě odměn za II. pololetí
roku 2020 a žádost o schválení výši odměny
pro ředitele ZŠ. Rada města vyhodnotila
podklady předložené ředitelem ZŠ N. Hra-
dy panem Mgr. K. Kříhou pro udělení od-
měny a následně stanovila výši odměny
s ohledem na úspěšnost plnění úkolů a plně-
ní vytčených cílů v roce 2020.)

� 5. Výběrové řízení – byt č.p. 57
Rada města schvaluje na základě doporuče-
ní a zápisu z jednání Sociální komise rady
města Nové Hrady přidělení bytu v domě
čp. 57 (byt 2+1 o velikosti 76,52 m2) paní
Ing. Veronice Michalové, České Budějo-
vice a pověřuje Technické služby města
Nových Hradů (p. Duspivová) přípravou
nájemní smlouvy.
(Rada obdržela zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 9.12.2020, kde byl projednáván
pronájem bytu v objektu k bydlení čp. 57
(byt 2+1 o velikosti 76,52 m2) Komise do-

poručuje přidělení bytu paní Ing. Veronice
Michalové, České Budějovice, která před-
ložila nejvýhodnější nabídku ceny nájem-
ného. Předmětný byt byl rekonstruován a
nyní je připravený k využití.)

� 6. Informace o realizaci majetku státu
(rota) – ÚPZS
Rada města bere na vědomí informaci Úřa-
du pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých České Budějovice o schválení záměru
prodeje majetku v bývalém areálu Pohra-
niční stráže Nové Hrady s tím, že před
zveřejněním záměru prodeje doporučuje
zřízení věcného břemene přístupu pro měs-
to Nové Hrady a Technické služby města
Nových Hradů k pozemkům parc. č. 844/8 a
844/6 v k.ú. Nové Hrady, které jsou zásadní
pro přístup do dolní části areálu, který je
v majetku města Nové Hrady. Rada města
pověřuje starostu města dalším jednáním ve
věci zřízení věcného břemene s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových
České Budějovice.
(Rada obdržela informaci Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových České
Budějovice o schválení záměru prodeje ma-
jetku v bývalém areálu Pohraniční stráže
Nové Hrady. Předmětem informace je zej-
ména sdělení o záměru prodeje tohoto ma-
jetku prostřednictvím elektronické aukce a
dále, zda bude v případě pozemku parc.č.
844/8, k.ú. Nové Hrady zřízeno věcné bře-
meno přístupu k dolní části pozemku. Rada
města vzala na vědomí informaci Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
České Budějovice o schválení záměru pro-
deje majetku v bývalém areálu Pohraniční
stráže Nové Hrady s tím, že před zveřejně-
ním záměru prodeje doporučuje zřízení věc-
ného břemene přístupu pro město Nové
Hrady a Technické služby města Nových
Hradů k pozemkům parc.č. 844/8 a 844/6
v k.ú. Nové Hrady, které jsou zásadní pro
přístup do dolní části areálu, který je v ma-
jetku města Nové Hrady.)

� 7. Odkup pozemku – Macho
Rada města bere na vědomí žádost pana
J. Macha, bytem České Budějovice o od-
koupení části pozemku parc. č. 511 v k.ú.
Obora u Vyšného o celkové výměře cca.
170 m2 a postupuje žádost k projednání
Osadnímu výboru Nakolice, Vyšné, Obora.
(Rada obdržela od pana J. Macha, bytem
České Budějovice žádost o odkup části
pozemku parc. č. 511 v k.ú. Obora u Vy-
šného o celkové výměře cca. 170 m2. Část
předmětného pozemku přímo sousedí s po-
zemky žadatele a byla by využívána pro
skladování dřeva.)

� 8. Odkup pozemku – manželé
Vochoskovi
Rada města bere na vědomí žádost o odpro-
dej části pozemku parc. č. 276/4 v k.ú. Nové
Hrady o celkové výměře 63 m2 a pověřuje
tajemníka městského úřadu Ing. V. Schus-
sera zveřejněním záměru prodeje k před-
mětnému pozemku za částku 100 Kč/m2.
(Rada obdržela od manželů B a P. Vochos-
kových, bytem Nové Hrady žádost o odkup
pozemku parc. č. 276/4 v k.ú. Nové Hrady

o celkové výměře 63 m2. Předmětný poze-
mek je v současnosti dlouhodobě užíván
a přímo sousedí s pozemky žadatelů.)

� 9. Zápis – Osadní výbor Údolí –
odprodej pozemku mž. Kučerovým,
Nové Hrady
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
Osadního výboru Údolí ze dne 9.12.2020.
Rada města souhlasí s prodejem části poze-
mku parc. č. 1431/3 v k.ú. Údolí u Nových
Hradů o výměře cca 271 m2 (bude upřesněno
po vytvoření geometrického plánu) manže-
lům Z. a J. Kučerových, bytem Nové Hra-
dy a pověřuje tajemníka městského úřadu
Ing. V. Schussera zveřejněním záměru pro-
deje předmětné části pozemku za částku
100 Kč/m2.
(Rada obdržela zápis z jednání Osadního
výboru Údolí ze dne 09.12.2020 ve věci od-
prodeje části pozemku parc. č. 1431/3 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů o výměře cca. 271 m2

(bude upřesněno po vypracování geomet-
rického plánu k oddělení pozemku) manže-
lům Z. a J. Kučerových, bytem Nové Hrady,
kdy Osadní výbor Údolí souhlasí s odprode-
jem předmětné části pozemku.)

� 10. Poskytnutí sociální služby tísňové
péče – Kubát
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnu-
tí sociální služby tísňové péče ve věci poří-
zení mobilní asistivní technologie - hodinek
pro Miroslava Kubáta a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od organizace Život Plus,
z.ú., Kutná Hora Žádost a návrh Smlouvy
o poskytnutí sociální služby tísňové péče ve
věci pořízení mobilní asistivní technologie -
hodinek pro p. Miroslava Kubáta, jehož
opatrovníkem je město Nové Hrady. Pos-
kytnutá služba by byla nabízena zdarma.)

� 11. Vrácení dotací
Rada města bere na vědomí oznámení od TJ
Nové Hrady o vrácení finanční dotace na
akci mimořádného významu "Dny osvobo-
zení". Rada města bere na vědomí oznámení
od Vincenckého společenství, z.s. o vrácení
dotace.
Rada města bere na vědomí oznámení
od Mysliveckého spolku Nové Hrady, z.s.
o vrácení finančních prostředků z poskyt-
nuté dotace č. SDO/2020/01
Rada města bere na vědomí oznámení Čes-
kého rybářského svazu, z.s. místní organi-
zace Nové Hrady o vrácení dotace.
(Rada obdržela oznámení od TJ Nové Hra-
dy o vrácení finanční dotace na akci mimo-
řádného významu "Dny osvobození", která
se měla konat 8.5.2020 a která se kvůli
COVID 19 neuskutečnila. Rada obdržela
oznámení od Vincenckého společenství,
z.s. o vrácení finanční dotace na činnosti,
které vlivem situace nemohly být uskuteč-
něny. Rada obdržela oznámení od Mysli-
veckého spolku Nové Hrady, z.s. o vrácení
finančních prostředků z poskytnuté dotace
č. SDO/2020/017, kdy vlivem vládních
opatření s COVID-19 byly zrušeny plánova-
né akce. Rada obdržela oznámení od České-
ho rybářského svazu, z.s. místní organizace
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Nové Hrady o vrácení finanční dotace na
činnosti dětských rybářských kroužků, kte-
ré se vlivem pandemie COVID-19 nemohly
konat.)

� 12. Oznámení o fúzi – Mattoni 1873 a.s.
Rada města bere na vědomí fůzi společnosti
Mattoni 1873, společnosti Poděbradka, a.s.
a společnosti Hanácká kyselka a.s.. na spo-
lečnost Mattoni 1873 a.s.
(Rada obdržela oznámení o fúzi společnosti
Mattoni 1873, společnosti Poděbradka, a.s.
a společnosti Hanácká kyselka a.s., na zá-
kladě které došlo s účinností od 1.12.2020
k fúzi sloučením zúčastněných společností.)

� 13. Dar – Talent v MASce
Rada souhlasí s návrhem Darovací smlouvy
na poskytnutí peněžního daru pro účely
podpory talentovaných dětí a mládeže v re-
gionu působnosti Sdružení růže a dalšího
rozvoje regionu a postupuje žádost ke
schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti Sdružení
Růže z.s.p.o. žádost a návrh Darovací
smlouvy na poskytnutí peněžního daru pro
účely podpory talentovaných dětí a mládeže
v regionu působnosti Sdružení růže a další-
ho rozvoje regionu ve výši 40.300 Kč.)

� 14. Zápis – Komise pro kulturu,
cestovní ruch a podnikání
Rada města bere na vědomí Zápis ze 7.
schůze Komise pro kulturu, cestovní ruch a
podnikání.
(Rada obdržela Zápis ze 7. schůze Komise
pro kulturu, cestovní ruch a podnikání.)

� 15. Žádost o dotaci – Hospicová péče
sv. Kleofáše
Rada bere na vědomí žádost ředitelky Hos-
picové péče sv. Kleofáše o dotaci z rozpočtu
města pro rok 2021 a postupuje ji k projed-
nání na jednání finanční a sociální komise.
(Rada obdržela žádost ředitelky Hospicové
péče sv. Kleofáše o dotaci z rozpočtu města
pro rok 2021.)

� 16. Dodatek č. 1 – obstaravatelská
smlouva TSM
Rada města souhlasí s návrhem Dodatku č.
1 k Obstaravatelské smlouvě s TSM Nové
Hrady a postupuje žádost ke schválení za-
stupitelstvu města.
(Rada obdržela návrh Dodatku č. 1 k Obsta-
ravatelské smlouvě s TSM Nové Hrady.
Návrh dodatku řeší rozšíření seznamu bu-
dov, které budou spravovány TSM, a to
o budovy: Hotel Máj a Sportovní hala města
Nové Hrady.)

� 17. 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.)

� 18. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající správ-
ní řízení.

(Rada byla starostou informována o probí-
hajících správních řízeních, ve kterých je
město účastníkem řízení a neměla k nim při-
pomínky.)

� 19. Zadávací dokumentace
– Nové Hrady – Veveří – vrt HV-3
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci k veřejné zakázce: Nové Hrady - Veveří -
vrt HV-3.
(Rada obdržela od GPL-INVEST s.r.o. ná-
vrh zadávací dokumentace k veřejné za-
kázce malého rozsahu k akci "Nové Hrady
- Veveří - vrt HV-3". Zakázka řeší vybudo-
vání průzkumného hydrogeologického vrtu
HV-3.)

� 20. Jmenování komise pro posouzení
a hodnocení nabídek – Nové Hrady
– Veveří – vrt HV-3
Rada města jmenuje komisi pro posouzení a
hodnocení nabídek na akci "Nové Hrady -
Veveří - vrt HV-3" ve složení: Ing. Pavel
Hamberger, Miroslav Šlenc a Mgr. Lucie
Kříhová, náhradníci: Bc. Roman Schmidt,
Marie Mrkvičková a Josef Sýkora.
(Rada obdržela návrh na jmenování komi-
se pro posouzení a hodnocení nabídek k ve-
řejné zakázce: Nové Hrady - Veveří - vrt
HV-3.)

� 21. Rozpočtové opatření č. 14/2020
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 14/2020.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 14/2020.)

Zápis ze 70. schůze městské rady
ze dne 18.12.2020

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

Bylo projednáno:

� 1. Projekt Rekonstrukce veřejných
budov ve městě Nové Hrady
a osadě Byňov
Rada města schvaluje podání projektové žá-
dosti k projektu "Rekonstrukce veřejných
budov ve městě Nové Hrady a v osadě By-
ňov" v rámci dotačního programu Minister-
stva pro místní rozvoj ČR Podpora rozvoje
regionů 2021, podprogram Podpora obnovy
a rozvoje venkova, dotační titul 2.5- Rekon-
strukce a přestavba veřejných budov a sou-
hlasí s kofinancováním akce v případně
přidělení dotace dle projektové žádosti.
Rada pověřuje starostu města ve spolupráci
s Městským úřadem N. Hrady zajištěním
podání žádosti.
(Rada města projednala návrh projektové
žádosti k projektu "Rekonstrukce veřejných
budov ve městě Nové Hrady a v osadě By-
ňov", která je připravena k podání v rámci
dotačního programu Ministerstva pro místní

rozvoj ČR Podpora rozvoje regionů 2021,
podprogram Podpora obnovy a rozvoje ven-
kova, dotační titul 2.5 - Rekonstrukce a pře-
stavba veřejných budov. Projektová žádost
řeší rekonstrukci víceúčelového sálu Máj
(mj. nový podhled na sále, osvětlení sálu,
výměna vstupních dveří z předsálí a tzv.
formanky, dveří u schodiště, podlahové
krytiny na schodišti a galerii, nové obložení
stěn) a rekonstrukci zázemí pro aktivity
osady Byňov v bývalých skladových pros-
torech objektu prodejny (rozšíření klubov-
ny o část skladu uhlí, nová elektroinstalace,
modernizace sociálních zařízení ad.). Roz-
počet projektu je připraven ve výši 3 529
920,52 Kč, předpokládaná dotace je ve výši
80% uznatelných nákladů (dle žádosti 2 823
936,00 Kč), vlastní podíl města by byl v pří-
padě přidělení dotace 705 984 Kč (20%).
Rada souhlasila s podáním projektové žádosti
a pověřila starostu ve spolupráci s Měst-
ským úřadem Nové Hrady zajištěním podá-
ní žádosti.)

� 2. Projekt Sportovní areál Nové Hrady -
skatepark, pumptrack
Rada města schvaluje podání projektové žá-
dosti k projektu "Sportovní areál Nové Hrady
- skatepark, pumptrack" v rámci dotačního
programu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR Podpora
rozvoje regionů 2021, podprogram Podpora
obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 2.8
Podpora budování a obnovy míst aktivního
a pasivního odpočinku a souhlasí s kofinan-
cováním akce v případně přidělení dotace
dle projektové žádosti. Rada pověřuje sta-
rostu města ve spolupráci s Městským úřa-
dem Nové Hrady zajištěním podání žádosti.
(Rada města projednala návrh projektové
žádosti k projektu "Sportovní areál Nové
Hrady - skatepark, pumptrack", která je při-
pravena k podání v rámci dotačního progra-
mu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Podpora rozvoje regionů 2021, podprogram
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační
titul 2.8 Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku. Projekto-
vá žádost řeší vybudování nového skatepar-
ku a pumptrackové dráhy v areálu TJ Nové
Hrady (v prostoru za fotbalovou bránou ve
směru na Nakolice). Rozpočet projektu je
připraven ve výši 2 612 442,69 Kč, předpo-
kládaná dotace je ve výši 2 000 000,- Kč
(76, 56%), vlastní podíl města by byl v pří-
padě přidělení dotace 612 442,69 Kč (maxi-
mální výše dotace činí 2 000 000,- Kč, proto
je 23,44 %). Rada souhlasila s podáním pro-
jektové žádosti a pověřila starostu ve spolu-
práci s Městským úřadem Nové Hrady
zajištěním podání žádosti.)

ZÁPIS z 11. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 2. prosince 2020

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

Celkem bylo přítomno 14 členů
zastupitelstva.

Zapisovatel: Bc. Ilona Volfová
– referent městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se ko-
nalo od 18.00 hodin v sále Kulturně-spolko-
vého domu v Nových Hradech. Bylo přítomno
14 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční větši-
na a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan
starosta konstatoval, že zápis z 10. zasedání
zastupitelstva byl řádně ověřen, předán ke
zveřejnění a nebyla vůči němu vznesena žádná
námitka.

Na začátku jednání pan starosta vyzval za-
stupitele k symbolické minutě ticha k uctění
památky zesnulého bývalého starosty města
Jana Debery.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 10. zasedání zastupi-

telstva
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 zájmo-

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

fondu
8. Přestupková komise
9. Interpelace
10. Diskuse
11. Závěr a usnesení

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

se, a to: Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Michal
Jarolímek, Miroslav Vrchota.

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

Předsedou komise byl zvolen: Ing. Zdeněk
Dorschner.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su z 11. jednání zastupitelstva: Jiří Vicány, Bc.
Josef Vochoska.

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

hu - 12 hlasy.

� 1. Kontrola usnesení z 10. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 10. jednání zastupitel-

stva přednesl přítomným starosta města Mgr.
Hokr.

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

trolu usnesení z 10. zasedání zastupitelstva
města. - 14 hlasy.

� 2. Dispozice s majetkem

2.1 Prodej pozemku – Klimešovi
Pan starosta uvedl, že rada města projedna-

la žádost manželů Klimešových o odkup poze-
mků v k.ú. Vyšné o výměře 230 m2 a 547 m2.
Cena pozemků je stanovena na 100 Kč/m2. Na
místě proběhlo šetření osadního výboru, který
prodej odsouhlasil.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemků parc. č. KN 2326 o výměře 230 m2 (za-
hrada) a parc. č. KN 2325 o výměře 547 m2

(trvalý travní porost) vše k. ú. Vyšné manže-
lům Ing. Kateřině a Josefu Klimešovým, Č.
Budějovice za částku 100Kč/m2 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy - 14 hlasy.

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

2.2 Prodej pozemku – Lužičští
Pan starosta uvedl, že rada města projedna-

la žádost manželů Lužických o odkup části po-
zemku parc. č. 1188/14 v k.ú. Nakolice (nově
dle GP č. 197-171 Fi/2020 pozemek parc. č.
1188/16 o výměře 144 m2). Po provedeném
šetření osadní výbor souhlasil s prodejem po-
zemku s podmínkou, že zůstane v majetku
města část pozemku o šíři 1 m, který vede po-
dél asfaltové cesty. Na základě této podmínky
byly pozemky dle geometrického plánu od
sebe odděleny. Cena za prodej pozemku je

stanovena na částku 100 Kč/m2 + náklady spo-
jené s pořízením geometrického plánu.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části
pozemku parc. č. 1188/14 v k. ú. Nakolice
(nově dle GP č. 197-171Fi/2020 pozemek
parc. č. 1188/16 o výměře 144 m2) manželům
Anně a Antonínu Lužickým, České Veleni-
ce, za částku 100Kč/m2 + náklady spojené
s pořízením GP a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy - 14 hlasy.

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

2.3 Prodej pozemku – Roškovi
Pan starosta uvedl, že rada města projedna-

la žádost manželů Roškových o odkup poze-
mku parc. č. 709/4 v k.ú. Štiptoň o výměře
224 m2. Jedná se o dokoupení okolního poze-
mku v lokalitě, kde se manželům Roškovým
v minulosti prodával pozemek, na kterém za-
hájili stavbu rodinného domu. Cena za prodej
je stanovena na částku 40 Kč/m2, stejně jako
v případě předchozího prodeje v této lokalitě.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemku parc. č. 709/4 v k. ú. Štiptoň o výměře
224 m2, manželům Kamile a Jánu Roškovým,
bytem Štiptoň za cenu 40 Kč/m2 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy. - 14 hlasy.

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

2.4 Prodej pozemku – ÚPZS
Pan starosta uvedl, že rada města obdržela

od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových sdělení o nabídkové kupní ceně
pozemku parc. č. 807/6 v k.ú. Nové Hrady.
Bezúplatný převod nebyl možný. V blízkosti
je ještě jeden pozemek, který vlastní stát, ale
tento pozemek není pro město důležitý k pří-
padnému využití. Pozemek, který má město
zájem koupit, slouží jako přístupová komu-
nikace k sousedním stavbám garáží u býva-
lého svazarmu. Výše nabídkové ceny činí
49 000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje koupi po-
zemku parc. č. 807/6 v k. ú. Nové Hrady o vý-
měře 216 m2 od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových za částku 49 000 Kč
a pověřuje starostu podpisem smlouvy -
14 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale, Mgr.
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Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Šev-
číková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 1
Ing. František Štangl.

2.5  Smlouva o smlouvě budoucí
– "Vyšné, K 2351- kabel NN"

Pan starosta informoval o návrhu smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na stavbu "Vyšné, K 2351- kabel NN". Touto
stavbou budou zatíženy pozemky parc. č.
2329, 2338/1, 2340, 2519 v k.ú. Vyšné. Jedná
se o druhý návrh této smlouvy. Původně bylo
navrhováno, aby kabel k tomuto pozemku
vedl přes hráz rybníka. Na základě komunika-
ce s Rybářstvím Nové Hrady byla vybrána va-
rianta, kdy kabel bude veden přes cestu a
nebude zasahovat přes hráz rybníka. Jednorá-
zová úplata činí 10.000,- Kč bez DPH.

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu
č.: 1030056940/001 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s. České Budějovice na akci: Vy-
šné, K 2351- kabel NN, za jednorázovou úpla-
tu ve výši 10.000 Kč + DPH v platném znění -
14 hlasy.

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

2.6 Smlouva o zřízení věcného břemene –
"ZTV Nové Hrady, Pod Zámeckým" – STL
plynovod a přípojky

Pan starosta informoval o návrhu smlouvy
o zřízení věcného břemene na stavbu pod ná-
zvem "ZTV Nové Hrady, Pod Zámeckým" -
STL plynovod a přípojky. Stavbou bude zatí-
žen pozemek parc. č. 259/66 v k.ú. Nové Hra-
dy. Jedná o pozemek, který město získalo
bezúplatným převodem od státu.

V 18.30 odešel Ing. Štangl a nehlasoval
v daném bodu.

Jednorázová úplata je stanovena částkou
1.000 Kč. Rada města navrhuje zastupitelstvu
tuto cenu akceptovat, neboť město Nové Hra-
dy již ke zbývajícím pozemkům u této akce
jednu smlouvu na 10.000 Kč uzavřelo. Zde
s jedná pouze o doplnění smluvního vztahu
u pozemku, který město nově získalo a E.ON
Distribuce a.s. již nestihla finální smlouvu
uzavřít se zástupcem státu.

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu
o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330049237
/009 se společností E.ON Distribuce, a.s. Čes-
ké Budějovice na stavbu pod názvem "ZTV
Nové Hrady, Pod Zámeckým" - STL plyno-
vod a přípojky, za jednorázovou úplatu ve výši
1.000 Kč + DPH v platném znění - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale, Mgr.
Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Šev-
číková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 1
Ing. František Štangl.

2.7  Smlouva o smlouvě budoucí
– "Hlinov, K 1200/1 – kabel NN"

Pan starosta informoval o návrhu smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na stavbu "Hlinov, K 1200/1 - kabel NN".
Stavbou bude zatížen pozemek parc. č. 1180/2
v k.ú. Údolí u Nových Hradů, kdy se jedná o
nezpevněnou cestu na Hlinově. Jednorázová
úplata je stanovena na 10.000 Kč bez DPH.

Bc. Vochoska se vyjádřil ke schvalování
věcných břemen a dal podnět k využívání již
zpracovaných směrnic pro schvalování věc-
ných břemen Jihočeského kraje, kdy by bylo
dle jeho názoru možné tímto získat vyšší úpla-
ty. Pan starosta sdělil, že dojde k prověření
těchto směrnic, nicméně konstatoval, že v mi-
nulosti se ukázalo, že dosavadní způsob ze
strany města je výhodnější.

V 18.32 se vrátil Ing. Štangl a bude hlaso-
vat v daném bodě.

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu č.:
1030060891/002 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností E.ON Distri-
buce, a.s. České Budějovice na akci: Hlinov,
K 1200/1- kabel NN, za jednorázovou úplatu
ve výši 10.000 Kč + DPH v platném znění -
14 hlasy.

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

� 3. Rozpočtové změny

3.1. Rozpočtová opatření č. 8/2020,
č. 10/2020, č. 11/2020

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

Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtová opatření č. 8/2020, č. 10/2020 a č.
11/2020 - 14 hlasy.

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

3.2.  Rozpočtové opatření č. 13/2020
Pan starosta uvedl, že rada města obdržela

žádost ředitelky TSM Nových Hradů o navý-
šení provozní dotace. Tímto rozpočtovým
opatřením by město navýšilo o 850 000 Kč pří-

spěvek / provozní dotaci pro Technické služby
města Nových Hradů z důvodu poskytnutí malé-
ho počtu osob z úřadu práce pro letní práce na
údržbě města. Proto muselo dojít k přijetí dal-
ších zaměstnanců pro tyto práce. Rada města
tento návrh odsouhlasila a doporučila jej za-
stupitelstvu ke schválení.

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

opatření č. 13/2020 dle návrhu (navýšení nein-
vestičního příspěvku zřízené příspěvkové or-
ganizaci - Technické služby města N. Hradů
o 850 000 Kč) - 14 hlasy.

3.3. Navýšení příspěvku města N.H.
– systém tříděného odpadu Sdružení Růže

Pan starosta uvedl, že rada města projedna-
la návrh z jednání výboru Sdružení Růže, kte-
rý předpokládá pro rok 2020 navýšení
příspěvku sdružených obcí do systému sběru
odpadů ve výši 52 Kč/občana. Navýšení ceny
provozu systému tříděného odpadu je způso-
beno zpoplatněním odběru některých komodit
díky tzv. recyklačnímu poplatku.

Město Nové Hrady i další obce zapojené
do systému sběru tříděného odpadu doposud
hradily částku 10 Kč/občana za rok. Tato část-
ka dlouhodobě nepokrývá náklady, proto
Sdružení Růže rozhodlo o nutnosti řešení situ-
ace formou navýšení příspěvku od obcí. Stá-
vající navýšení pokrývá náklady systému na
rok 2020. V roce 2021 je nutno do rozpočtu
počítat s částkou 60 - 65 Kč/občana.

Mgr. Jarolímek podal doplňující informace
a uvedl, že nárůst nákladů je způsobený tím,
že firma Marius Pedersen a.s. začala fakturo-
vat recyklační poplatky za tunu plastu, skla a
papíru. Sdružení Růže tímto vzrostly náklady
o 350 000 korun.

Pan starosta informoval o tom, že tento do-
platek ve výši 131 612 Kč bude hrazen ještě
z rozpočtu roku 2020.

Ing. Štangl se dotazoval, zda recyklační
poplatek 1 500 Kč/tunu je včetně nákladů na
svoz a jaká je ekonomická podpora za separaci
odpadu.

Mgr. Jarolímek uvedl, že náklady na svoz
nejsou zahrnuty v tomto poplatku a že město
by paradoxně vyšlo levněji, kdyby se odpad
netřídil. Prioritou všech ale je odpad i nadále
třídit.

Ing. Štangl informoval o tom, jak je systém
svozu odpadu nastaven v Rakousku, a uvedl,
že by se mělo tlačit na to, aby se tímto začal
zabývat stát a dále vstoupit do jednání se Sta-
tutárním městem České Budějovice (kde má
vzniknout spalovna) a Jihočeským krajem
o možném pálení odpadu, z důvodu, že do bu-
doucna bude zakázáno ukládat odpad na
skládky.

Pan starosta informoval o novém zákoně
o odpadech, který nyní schválila sněmovna.
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Dále uvedl, že i když se třídí, tak se pouze
1/3 tříděného odpadu dá použít k recyklaci a
nový zákon říká, že od 1.1.2021 se ten to odpad
nemá kam umístit. Zbytek plastů nelze dát do
skládky. Dále pan starosta uvedl, že informace o
vzniku spalovny v Českých Budějovicích jsou
zcela nové a celé toto téma bude opětovně pro-
jednáváno na jednání Sdružení Růže.

Závěrem pan starosta doplnil, že nemůže-
me přestat s tříděním odpadu nejen ze spole-
čenského důvodu, ale i z důvodu stanovení
limitu pro ceny do budoucna. Pokud obec nebu-
de schopna prokázat, že třídí odpad v dostateč-
né míře, nebude moci čerpat slevy za svoz, což
by znamenalo velký nárůst ceny. Pan starosta
uvedl, že do budoucna se musí počítat s tím, že
ceny za svoz odpadu výrazně porostou.

Zastupitelstvo města schvaluje navýšení
příspěvku města Nové Hrady v rámci společ-
ného systému svozu tříděného odpadu Sdruže-
ní Růže o 52 Kč/občana (tj. 131 612,-Kč) -
14 hlasy.

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

� 4. Střednědobý výhled rozpočtu města
Nových Hradů pro období 2021–2024
Pan starosta informoval o střednědobém

výhledu rozpočtu města. Uvedl, že věří, že po
nynější koronavirové situaci by daňové příjmy
měly opět začít růst.

Zastupitelstvo města schvaluje střednědo-
bý výhled rozpočtu města Nové Hrady pro ob-
dobí 2021 - 2024 dle návrhu - 13 hlasy.

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

� 5. Rozpočet města Nových Hradů na
rok 2021
Pan starosta informoval o projednání roz-

počtu radou na rok 2021, včetně rozpočtů fon-
dů a uvedl, že rozpočet je postavený jako
schodkový.

Rozpočet počítá s výdaji na provoz tech-
nických služeb města, městského úřadu, zá-
kladní a mateřské školy, dále s náklady na
podporu aktivit osadních výborů, hasičských
sborů či spolků a organizací.

Celkové příjmy rozpočtu jsou navrženy ve
výši 51 892 718 Kč, výdaje ve výši 57 912 718
Kč. Financování a použití prostředků z minu-
lých let ve výši 7 500 000 Kč, financování a
splátky úvěrů ve výši 1 480 000 Kč.

Rozpočet byl projednáván finanční komisí
a finančním výborem. Připomínky finančního
výboru byly zapracovány do návrhu rozpočtu a
předloženy zastupitelům jako nedílná příloha
návrhu rozpočtu.

Pan starosta informoval o příjmech a výda-
jích rozpočtu na rok 2021 a porovnal jej s ro-
kem 2020.

V rozpočtu pro rok 2021 se počítá s nižšími
příjmy ze sdílených daní, a to ve výši cca.
3 000 000,-Kč.

Do výdajů rozpočtu jsou zahrnuty TSM
Nových Hradů (13 900 000), základní škola
(2 800 000), mateřská škola (1 196 000), Měst-
ský úřad (9 931 000 Kč), dále projekty: Fond
malých projektů (Buquoyský rok, Hudba spo-
juje - 85 % výdajů je hrazeno z dotace) a Ko-
munitní centrum (95 % výdajů je hrazeno
z projektu).

Dále vedení města počítá s dalšími projek-
ty, které se budou hradit z rezervy rozpočtu.
Jedná se o:

- Pořízení vybavení do ZŠ Nové Hrady - re-
konstrukce soc. zařízení prvního a

druhého stupně, interaktivní tabule, úpra-
va učebny.

- Projekt rozvoje neformálního vzdělávání
(Komunitní centrum)

- Vrt VH3 - v lokalitě u vodárny Veveří.
- Program regenerace MPR a MPZ
- Program obnovy venkova (komunikace

Štiptoň, Veveří)
Rozpočet počítá s navýšením prostředků

pro odpadové hospodářství, s dotacemi pro
spolky, osadní výbory či s náklady na opravy
komunikací. V rámci přípravy rozpočtu došlo
ke krácení výdajů u městského úřadu a také
u kultury (15%).

V 19.22 odešel Ing. Štangl.
Dále pan starosta informoval o tom, že byly

podány žádosti o dotace na akce:
- Rybník Údolí
- Pořízení hasičského automobilu pro SDH

Údolí
- Terčino Údolí - norské fondy
Závěrem pan starosta informoval o dalších

plánovaných projektech.
V 19.25 se vrátil Ing. Štangl.
Bc. Vochoska informoval o jednání finanč-

ního výboru a uvedl, že byly projednány
všechny položky rozpočtu. Návrhy finančního
výboru byly do návrhu rozpočtu zapracovány
dle požadavku.

Bc. Vochoska vysvětlil, z čeho se skládá
položka ve výši 7 500 000 Kč (rezerva z minu-
lých let) a za finanční výbor doporučil rozpo-
čet schválit.

Ing. Štangl vyjádřil formální připomínku
k rozpočtu, kdy uvedl, že nikde není vidět ná-
růst nebo pokles položek z roku na rok a někte-
ré položky jsou nedostatečně popsány.

Dále se dotazoval, na položku parkovací
automaty a způsob kontroly výběru. Dále poža-
doval vysvětlení nákladů a příjmů u festivalu
s panem Svěceným. Dále Ing. Štangl uvedl, že
z hotelu Máj byly očekávány příjmy a v roz-
počtu jsou uvedeny jen další náklady ve výši
půl milionu korun, kdy tak z rozpočtu unikají
finanční prostředky.

Závěrem uvedl, že kromě investice do by-
tového fondu, chybí v rozpočtu investice do

chodníků, veřejného osvětlení a půdních vesta-
veb. Poslední dotaz byl směřován k ujasnění
rozpočtu TSM Nové Hrady.

Pan starosta odpověděl, že kontrolu parko-
vání provádí PČR Obvodní oddělení Trhové
Sviny. Vysvětlil složení částky dané položky
v rozpočtu a uvedl, že město dva automaty od-
koupí do svého vlastnictví již v roce 2020.
Dále uvedl, že z příjmů z parkovacích automa-
tů bude financována úprava cesty v Terčině
Údolí, dopravní značení ve městě a osadách
a také nový naváděcí systém pro turisty k par-
kovišti na autobusovém nádraží.

K Festivalu Jihočeské Nové Hrady pan sta-
rosta uvedl, že letošní ročník byl plusový a to i
díky sponzorům, návštěvnost festivalu byla
solidní a uvedl, že do festivalu byli zapojeni
další partneři (Město Trhové Sviny a Reziden-
ce Nové Hrady), kteří se finanče podíleli na
uspořádání tohoto festivalu.

K dotaci pro TSM pan starosta uvedl, že
skladba rozpočtu je jasně daná, kdy předlože-
ný návrh rozpočtu TSM projednává rada měs-
ta a poté se zapracovává do rozpočtu města.
Rada města tedy již v přípravě rozpočtu s paní
ředitelkou projednala, jaké byty se budou re-
konstruovat, jaký bude rozsah údržby budov a
veřejných prostranství, jak bude postupováno
při obnově techniky, jak se bude pečovat o les
apod.

K otázce ohledně hotelu Máj pan starosta
odpověděl, že částka půl milionu korun je slo-
žená z režie za energie, kdy například musí být
objekt i přes současná koronavirová opatření
v zimě temperován. Z navržené částky v roz-
počtu je 300 000,-Kč plánováno na kofinanco-
vání výměny osvětlení a stropu na sále +
výměně dveří z předsálí do sálu + výměně li-
nolea na schodišti k balkonu, včetně výměny
dveří u schodiště. K těmto aktivitám hodlá
město Nové Hrady podat žádost o dotaci.

K otázce ohledně chybějících investic pan
starosta uvedl příklady investic, které se pro-
váděly v letošním roce (chodník k autobuso-
vému nádraží, chodník u kuželny) a uvedl, že
rozpočet je dostatečně investiční právě s ohle-
dem na již zajištěné prostředky z různých do-
tačních titulů, kde je město dlouhodobě velmi
úspěšné.

Ing. Štangl navrhoval změnu předložených
materiálů ke schvalování rozpočtu (porovnání
s předchozím rokem, rozpočet organizací
apod.)

Dále se dotazoval na výstavbu v ulici Pod
Zámeckým (naproti hrobce) a úpravu tohoto
prostranství, kde upozornil na skutečnost, že
části pozemků jsou využívány ke skladování
dřeva majitelů zde postavených domů.

K lokalitě Pod Zámeckým pan starosta
uvedl, že z pohledu dotačního byla akce finál-
ně ukončena. O chodníku se vedlo jednání
s památkáři. V dané lokalitě je problém, že
tyto pozemky nelze prodat lidem, kteří zde
bydlí, a to z důvodu ochranného pásma hrob-
ky. Dříve zde navrhované mini náměstí s kaš-
nou není plánováno a prioritně je plánovaná
bezpečnost chodců v podobě výstavby chod-
níku a parkovací plochy pro hřbitov a smu-
teční síň.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 9

pokračování na str. 11
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Na pozemek v horní části dané lokality se
budou provádět úpravy tak, že kabel vysokého
napětí, který zde vede, bude přeložen do země.
Poté je možné uvažovat o tom, jak bude tento
pozemek do budoucna využit.

Dále pan starosta informoval o finanč-
ních prostředcích, které jsou plánovány na
obnovu vodohospodářského majetku města.
Byla zpracována projektová dokumentace na
obnovu kanalizace v ulici 5. května. V roce
2021 bude zadáno zpracování projektové do-
kumentace na chybějící část v Zahradní čtvrti
(od již realizovaného úseku směrem k domu
s pečovatelskou službou). V rámci tohoto úse-
ku by šlo o výměnu kanalizačního i vodovod-
ního potrubí a též úpravu parkovacích stání a
chodníků.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na
rok 2021 dle návrhu, jako schodkový, v cel-
kové výši příjmů 51.892.718 Kč, celkových
výdajů ve výši 57.912.718 Kč. Financování
a použití prostředků z minulých let ve výši
7.500.000 Kč, financování a splátky úvěrů ve
výši 1.480.000 Kč. V rozpočtu jsou zahrnuty
závazné ukazatele pro příspěvkové organizace
města, a to pro Technické služby města No-
vých Hradů ve výši 13.900.000 Kč, Základní
školu Nové Hrady 2.800.000 Kč a Mateř-
skou školu Nové Hrady 1.196.000 Kč. So-
ciální fond má stanoveny celkové příjmy ve
výši 233.000 Kč a celkové výdaje ve výši
228.920 Kč. Fond pro oddávající má stanove-
ny celkové příjmy ve výši 20.000 Kč a celkové
výdaje ve výši 24.000 Kč, Fond pro obnovu
vodohospodářského majetku má stanoveny
celkové příjmy ve výši 2.774.000 Kč a celkové
výdaje ve výši 2.774.000 Kč. Zastupitelstvo
města zmocňuje radu města ke schvalování
rozpočtových opatření do celkového ročního
objemu 10 % ze schváleného rozpočtu pro rok
2021 - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale, Mgr.
Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Šev-
číková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 1
Ing. František Štangl.

� 6. Program pro poskytování dotací
nestátním neziskovým organizacím
z rozpočtu města Nové Hrady
Pan místostarosta Mgr. Jarolímek informo-

val o Programu pro poskytování dotací nestát-
ním neziskovým organizacím z rozpočtu
města Nových Hradů.

Původní pravidla se musela změnit s ohle-
dem na potřebu zvýšit efektivitu vynakláda-
ných prostředků na dotace pro jednotlivé
organizace a na potřebu více zacílit podporu na
organizovanou práci s dětmi a mládeží. Prog-
ram byl projednán na společném jednání s ko-
misemi rady a jednotlivé body byly upřesněny
a vysvětleny.

Připomínky a návrhy vzešlé z tohoto jedná-
ní byly z velké části zapracovány.

V 19.59 odešel pan starosta.
Dále pan Jarolímek informoval o změnách,

které byly v programu provedeny, a uvedl, že
po schválení bude program pro poskytování
dotací zveřejněn po dobu 30 dnů a je možné
podávat žádosti, které bude hodnotit komise.

Závěrem uvedl, že součástí žádosti jsou
formuláře a čestné prohlášení, které je nutné
podepsat a doložit s žádostí.

Ve 20.03 se vrátil pan starosta.
Pan starosta doplnil, že všechny spolky

budou obeslány a seznámeny s tímto uprave-
ným programem pro poskytování dotací. Ing.
Štangl s tímto postupem souhlasil.

Bc. Vochoska se vyjádřil k některým bo-
dům daného programu a navrhoval v něm pro-
vést změny.

Zastupitelé se po společné debatě o těchto
změnách dohodli, že Program pro poskytová-
ní dotací nestátním neziskovým organizacím
z rozpočtu města Nové Hrady bude schválen
v upraveném znění a to:

- V bodu č. V. odstavec 3. bude pod textem
doplněno "(dotace může být čerpána pouze na
prokázané mzdové náklady a cestovní náhra-
dy, spojené s vedením kroužků)"

- V bodu č. VI písm. c) bude v textu škrtnu-
to slovo "do", tedy text bude:

(termín pro podávání žádostí o dotaci je
stanoven vždy minimálně 30 kalendářních
dnů od vyhlášení výzvy Radou Města Nové
Hrady. Výzva je zpravidla vyhlášena v roce
předcházejícím roku, na který je dotace žá-
dána).

Pan Mgr. Jarolímek informoval o tom, jak
bude probíhat hodnocení žádostí.

Pan starosta upřesnil, že zastupitelstvo
města by o rozdělení podpory mělo rozhodo-
vat na svém únorovém jednání.

Zastupitelstvo města schvaluje Program
pro poskytování dotací nestátním neziskovým
organizacím z rozpočtu města Nové Hrady dle
návrhu v upraveném znění - 14 hlasy.

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

� 7. Zásady pro tvorbu a použití
sociálního fondu
Pan starosta informoval o návrhu Zásad

pro tvorbu a použití sociálního fondu, který
předpokládá platnost od 01.01.2021. Návrh
řeší změnu Příspěvku na úhradu výdajů na po-
řízení a údržbu ošacení, kdy příspěvek pro
uvolněného zastupitele nebude vyplácen ze
sociálního fondu, ale z běžného účtu města
Nové Hrady. Tuto změnu doporučili zaměst-
nanci Jihočeského kraje, kteří prováděli pře-
zkum hospodaření města. Jedná se pouze
o "kosmetickou" změnu, která nemá žádný do-
pad do rozpočtu.

Ing. Štangl dal podnět k možnému využí-
vání stravenkového paušálu pro zaměstnance.
Po krátké diskusi k tomuto bodu bylo dojed-

náno, že umožnění zavedení stravenkového
paušálu bude řešeno na některém z dalších
jednání zastupitelstva.

Zastupitelstvo města schvaluje Zásady pro
tvorbu a použití sociálního fondu dle návrhu -
14 hlasy.

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

� 8. Přestupková komise města N.H.
– navýšení paušálu
Pan starosta informoval o návrhu o navýše-

ní paušálních měsíčních odměn členů Komise
pro projednávání přestupků. Měsíční odměna
se navyšuje o 1 000,-Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje navýšení
měsíčních paušálních odměn pro členy Komi-
se pro projednávání přestupků dle návrhu -
14 hlasy.

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

� 9. Interpelace
Ing. Štangl podal interpelaci k zveřejňo-

vání zápisů z jednání rad města na webových
stránkách města ve stanovených lhůtách a
dotazoval se, kdo je odpovědný za pozdní
zveřejňování.

Pan starosta odpověděl, že zápisy jsou
v tištěné podobě v zákonných lhůtách vyhoto-
veny, dokontrolovány, podepsány a uloženy
k možnému nahlédnutí na městském úřadě.

Dále pan starosta uvedl, že více na interpe-
laci bude odpovězeno písemně.

� 10. Diskuse
Pan starosta informoval o vydaném povo-

lení od Krajského úřadu pro dětskou lékařku
MUDr. Šebestovou, kterým byla povolena
činnost dětské lékařky v pasivním domě na
Nových Hradech. Pan starosta uvedl, že v pa-
sivním domě je vše připraveno k provozování
této praxe.

Pan Dorotovič se dotazoval na vymáhání
dluhů ohledně bývalé pizzerie v Nových Hra-
dech a poukázal na prezentaci bývalé nájem-
kyně ve volbách do zastupitelstva kraje 2020.

Pan Dorschner upozornil na poškozený od-
padkový koš ve Vitorazské ulici.

� 11. Závěr a usnesení
Závěrem pan starosta poděkoval za účast

na 11. jednání zastupitelstva. Pan starosta též
poděkoval zastupitelkám a zastupitelům za je-
jich celoroční práci pro město Nové Hrady a
popřál všem šťastné a veselé Vánoce a vše
dobré do roku 2021.

Starosta města ve 21 hodin ukončil jednání
zastupitelstva.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 10
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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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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

Novohradská radnice informuje
Vážení spoluobčané, od prosince 2020 Vám nabízíme další způsob

informování, a to zejména o činnosti místní správy a samosprávy,
o společenských a městských událostech, o realizovaných projektech,
o podpoře místních zájmových organizací a o službách a dalších téma-
tech, a to na platformě Facebook města Nové Hrady (mestonovehrady).
Rozšířila se tak nabídka ke stávajícím Facebookům odboru KIC
N. Hrady, které jsou zaměřené zejména na svoji činnost a programy pro
veřejnost (kicnovehrady, galeriekozeluzna, novohradskemuzeum, kni-
hovnaNoveHrady).

Dále můžete využít nabídku YouTube kanálu města Nové Hrady,
kde jsou již například prosincová adventní videopřání, Adventní kon-
cert z prosince 2020 a Pohádka z kovárny.

Věříme, že mimo webové stránky www.novehrady.cz, Novohrad-
ského zpravodaje, plakátovacích ploch a místního rozhlasu, to bude pro
Vás další možnost získání zejména aktuálních a rychlých informací
z novohradské radnice. Do roku 2021 přejeme hodně zdraví, životní
stabilitu a lepší zprávy. M. Jarolímek, místostarosta

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že v době od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021 ne-

budou na pokladnách Městského úřadu vybírány poplatky za svoz
komunálního odpadu a poplatky za psa. Poplatky prosíme nezasílej-
te ani na bankovní účet.

Vybírán bude pouze poplatek z pobytu, který jsou povinni uhra-
dit ubytovatelé do 30.1.2021. Správce poplatku

Milí dárci, dobrodinci,
letos bohužel nemůžeme osobně zavítat do vašich domovů. Jsme ale
připraveni navštívit vás alespoň „on-line“ – přes internet. Naši kole-
du, přání do nového roku i návod, kde a jak můžete letos přispět, po-
případě si odnést domů kalendářík, cukřík i kousek posvěcené křídy,
najdete jak v malém letáčku, tak ve videu, které je ke zhlédnutí na
„youtube“ kanálu Města Nové Hrady, na Facebooku města a KIC N.
Hrady  a „Facebooku“ Oblastní charity Nové Hrady.

Letošní koleda bude dle obvyklého klíče rozdělena mezi Charitu
ČR, Diecézní charitu České Budějovice a největší podíl 65% jsme
se letos rozhodli darovat Oblastní charitě v Třeboni. Konkrétně na
projekt „Občanské poradny“, která pomáhá lidem od 16 let, kteří
jsou v nepříznivé sociální situaci a nedokáží ji bez vnější pomoci
překonat. Potřebují informace o svých právech a povinnostech,
o možnostech řešení své situace a službách. Kromě Třeboně má po-
radna pobočku i v Českých Velenicích. Podpořit tento projekt jsme
se rozhodli ze dvou důvodů. Někteří naši spoluobčané se mohli dos-
tat za poslední rok do obtížné situace a potřebují pomoc a radu, za
druhé je pobočka v Českých Velenicích poměrně snadno dostupná
pro většinu lidí z našeho regionu.

JAK MOHU PŘISPĚT?
¡ On-line na stránce www.trikralovasbirka.cz

na této stránce můžete po zadání výše částky a PSČ své obce platit

− Převodem z účtu

− Platební kartou
Pokud zadáte PSČ své obce a vyberete z nabídky „OCH Nové
Hrady“, platba bude automaticky přiřazena do naší sbírky.
Můžete se ale rozhodnout pro darování svých prostředků i na
jiný projekt jiné Charity. Stačí zadat PSČ dané Charity.

¡ DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90   na číslo 87 777
Takto darované prostředky se nedají identifikovat pod jednotlivé
Charity a jejich záměry.

¡ Osobně do kasičky
Osobně bude možné přispět od 6.1. do 24.1. 2021 v Informačním
centru N.Hrady (přízemí novohradské radnice) dle otevírací
doby či po dohodě na tel. 386 362 195 a 602 150 208.
V neděli 10.1. 2021 v kostele sv. Petra a Pavla v Nových Hradech
od 14.00 do 16.00 hod. Tuto možnost prosím využijte pouze
v krajním případě a za dodržení všech hygienických doporučení.
Závěrem bych vám všem chtěl poděkovat za vaše dary a popřát

šťastný rok 2021 a pevné zdraví.
Za Oblastní charitu Nové Hrady a všechny pomocníky a podporovatele

Václav Švarc – koordinátor Tříkrálové sbírky 2021

Pomozte nám plánovat společnou budoucnost!
Programové období 2014–2020 (2022) pomalu končí a tak nastal

čas na aktualizaci Strategie rozvoje území MAS Sdružení Růže. Aktua-
lizovaná strategie bude platná pro roky 2021–2027 a na základě ní bude
moci MAS přinést do regionu další desítky milionů korun 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
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Informované a viditelné
Nové Hrady

V roce 2020 realizovalo město Nové Hrady v rámci dotačního prog-
ramu Jihočeského kraje: „Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok
2020“ projekt s názvem „Informované a viditelné Nové Hrady“.

V rámci projektu došlo k pořízení dopravního značení kulturních a
turistických cílů a k pořízení 9 kusů informačních panelů, které byly na-
instalovány v místních částech obce, u hraničního přechodu a na parko-
višti NPP Terčino údolí. M.M.

Z rozpočtu Jihočeského kraje
byla poskytnuta dotace ve výši 80.000 Kč. Cedule k označení turistických a kulturních cílů

Oprava místní komunikace Hlinov
Město Nové Hrady realizovalo v roce 2020 za podpory Jihočeské-

ho kraje v rámci dotačního programu obnovy venkova Jihočeského
kraje projekt s názvem „Oprava místní komunikace Hlinov“.

V rámci projektu byl opraven povrch stávající komunikace včet-
ně zásahu do porušených konstrukčních vrstev vozovky, a to v pů-
vodním šířkovém a výškovém uspořádání. M.M.

Rozpočet celého projektu byl 459.442 Kč, z rozpočtu
Jihočeského kraje byla poskytnuta dotace ve výši
210.000 Kč. Zbylá část nákladů byla uhrazena
z rozpočtu města Nové Hrady.

Osada Štiptoň Parkoviště u skanzenu

Terčino údolí
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Pohled zpět na rok 2020 – výhled k roku 2021
Původně jsem chtěl psát pouze o tom, co

všechno nás čeká v roce 2021, jaké akce máme
připravené v rozpočtu, u kterých projektů již
jsou schváleny finance a kde ještě čekáme,
zda budou naše žádosti úspěšné. Před samot-
ným výhledem do roku 2021 mi však dovolte,
abych se alespoň krátce vrátil k právě končí-
címu roku 2020.

Dvacítka plná stavebních aktivit
Byl to rok naprosto nečekaně jiný, přinesl

mnoho výzev a donutil nás všechny k menším
či větším změnám. V roce 20 jsme sami reali-
zovali mnoho stavebních akcí (např. výstavbu
nového chodníku na Jánské louce, rekonstruk-
ci chodníku od autobusového nádraží ke kři-
žovatce s Vitorazskou ulicí, parkovací plochu
na Jakuli, rekonstrukci úpravny vody či čistír-
ny odpadních vod a také velkou etapu v rámci
hotelu Máj či na závěr rekonstrukci místní ko-
munikace na Hlinově) nebo aktivně spolupra-
covali při akcích jako byla rekonstrukce cesty
z Veveří na Mýtiny. Uspěli jsme v soutěži
Obec přátelská seniorům, což nám vedle pomy-
slného diplomu přineslo i prémii 900 000 Kč
na pořádání kulturních i společenských akcí,
vybavení míst setkávání a další aktivity. Přes
mnohé další pozitivní aktivity však bude tento
rok spojený především s příchodem koronaviru
a následnými omezeními.

Rok s virem
Vše začalo velmi nečekaně a nikdo nemohl

být připravený. Nemohli jsme otevřít sklady a
jen tak vyndat roušky a dezinfekci. Museli
jsme se snažit hledat pomoc a nakonec jsme ji
společně našli. Nezapomenu na ty, kteří nám
pomohli zajistit látku, tkaloun i první dezin-
fekci a nádobky, do kterých jsme ji mohli pro
naše občany rozlévat. Určitě nikdy nezapome-
nu na tu prvotní vlnu solidarity, kdy se mnoho
lidí snažilo šít roušky či jinou formou pomáhat
druhým.

Vedle těchto „bezejmenných“ dobrovolní-
ků jsme se mohli opřít i o naše hasiče, kteří po-
máhali s rozvozem potravin, distribucí roušek
a dezinfekce. Ale k překonání první vlny při-
spěly i jiné profese, prostě všichni, kteří (do-
kud mohli) dělali svoji práci a třeba i nad plán
pomáhali jiným… Vám všem bych chtěl ješ-
tě jednou poděkovat! A nejenom za jarní mě-
síce, ale i za tu podzimní vlnu, která byla ještě
náročnější. Už jsme sice měli základní vyba-
vení, ale i vir byl silnější a nakonec v plné síle
zasáhl i naše město a osady. Museli jsme se
smířit s tím, že přicházejí další omezení, že
děti opět nemohou chodit do školy, že se ne-
můžeme setkávat se svými kamarády, musíme
rušit tradiční akce, nemůžeme slavit různá vý-
ročí a dokonce se mnohdy ani rozloučit s naši-
mi blízkými.

Ano, i v našem městě jsme si museli zvyk-
nout na to, že v důsledku Covidu 19 nebo
s ním ztrácíme navždy osoby, které jsme pra-
videlně potkávali a které z tohoto světa odešly.
Ne se všemi jsme se mohli i osobně rozloučit,

tak jim alespoň symbolicky poděkujme za vše
dobré, co pro nás a naše město vykonaly, vzdej-
me jim hold v našich vzpomínkách a podpo-
řme i jejich nejbližší, kteří takto ztratili své
milované…

Příprava projektů a rozpočtu
Přes komplikace spojené s omezenou mož-

ností osobních setkání jsme se v průběhu
celého roku věnovali nejen realizaci již při-
pravených akcí, ale i přípravě nových projek-
tů, jejichž realizace nás z vlastních prostředků
či díky podpoření dotačních žádostí čeká. Mu-
seli jsme též řešit, jakou formou přistoupíme
k přípravě rozpočtu města pro rok 2021. Vlád-
ní opatření a uvažované změny v daňové poli-
tice státu přinášely nejistotu a dokonce jsme i
zvažovali možnost, že půjdeme cestou rozpoč-
tového provizoria, abychom získali čas a přes-
nější informace. Nakonec jsme se ale rozhodli
rozpočet připravit. Velmi detailně jsme propo-
čítali výdaje, které nás čekají do konce roku
2020, nastavili nižší částky k daňovým příj-
mům pro rok 2021 (aby nás případný propad
daní následně nezaskočil) a hledali jsme i
úsporu na výdajové straně rozpočtu. Snažili
jsme se nekrátit výdaje pro školu a školku, do-
konce jsme navýšili rozpočet pro technické
služby, udrželi jsme podporu osadám, hasič-
ským sborům i spolkům. A k tomu je nutno
připočíst realizaci projektů, klasické opravy
komunikací, péči o vodohospodářský majetek
a jiné aktivity. Současně jsme též v rámci re-
zervy uvnitř rozpočtu jasně deklarovali, na
jaké projekty a akce tuto rezervu v rozpočtu
chceme využít. Připravený rozpočet nakonec
ocenily svou podporou nejen finanční komise
rady města a finanční výbor zastupitelstva, ale
také drtivá většina zastupitelstva.

Hlavní akce pro rok 2021
Co nás tedy čeká v rámci již schváleného

rozpočtu či projektů? Jako první se pustíme do
projektu, který se týká naší základní školy.
V Hradební ulici nás čeká rekonstrukce so-
ciálních zařízení v přízemí, to samé pak i
v suterénu v Komenského ulici. Na obou mís-
tech vzniknou nová, bezbariérově přístupná so-
ciální zařízení. Součástí projektu je však také
vybavení dvou učeben IT novými počítači (na
každém stupni tak budeme mít moderní učebny
pro IT!), na každé budově též bude instalována
jedna interaktivní tabule a dojde též k nakoupe-
ní stavebnic Merkur a dalšího vybavení. Celý
projekt má rozpočet přes 2 miliony korun a je
z 95 % financován z dotačních prostředků.

Stejná procentuální výše dotace byla zajiš-
těna i pro projekt, který se týká neformálního
vzdělávání a bude realizován převážně v ob-
jektu Komunitního centra. Zde bychom měli
nejprve stavebně upravit prostory keramické
dílny, glazovny a šatny, což jsou poslední části,
které jsme v rámci rekonstrukce objektu býva-
lých jeslí dosud neopravili. Další část projektu
se pak týká i dalšího vybavení komunitního
centra a zde fungujících aktivit.

Vrt ve Veveří a opravy komunikací
Na začátku ledna bude vyhlášeno výběro-

vé řízení k realizaci průzkumného vrtu v blíz-
kosti vodárny ve Veveří. Přímo za vodárnou by
měl být zdroj vody, který bychom rádi napojili,
abychom měli další variantu pro zabezpečení
vody pro naše občany.

Další stavební aktivity se budou odvíjet od
schvalování dotací a využívání rezervy naše-
ho rozpočtu. Rádi bychom vybudovali chod-
ník ve Vitorazské ulici, který by na louce proti
hřbitovu pokračoval až za hrobku a následně
směřoval až k ulici Pod Vodárnou. Součástí
projektu je i parkovací plocha pro návštěvníky
hřbitova, smuteční síně a hrobky. U této akce
však nejprve vyzkoušíme zajištění financí přes
dotaci. Pokud bychom nebyli úspěšní, rádi by-
chom dle dohody v koalici tuto akci řešili
z vlastních prostředků.

V rámci opravy komunikací budeme i
v roce 2021 pokračovat v opravě komunikací
v osadách (tentokrát je v plánu cesta ve Štipto-
ni) a uvnitř NPP Terčino údolí. Bez ohledu na
to, zda bude úspěšná naše žádost do tzv. Nor-
ských fondů, bychom chtěli realizovat úsek od
křižovatky pod Švýcarákem ke křižovatce ke
Krčínu. Pokud budeme úspěšní i dotačně, pak
bude rozsah ještě větší…

Nečekají nás však jen stavební aktivity. Díky
úspěšně zvládnutému prvnímu kolu schvalování
žádosti o dotaci k pořízení dopravního automo-
bilu pro hasiče věříme, že i Jihočeský kraj ve
druhém kole naši žádost podpoří a díky tomu
budou moci hasiči v Údolí přivítat nového po-
mocníka výjezdové jednotky a dalších hasič-
ských aktivit.

Čekají nás také odložené aktivity česko-ra-
kouských projektů, které přinesou krásné
koncerty, přednášky či exkurze pro školáky i
dospělé. Jeden z projektů se jmenuje Hudba
spojuje, tak jen věřím, že hranice budou otevře-
né, my budeme proočkovaní (či promoření),
zdraví a hlavně plní chuti vydat se za kulturou
či poznáním.

Finanční zdraví města – peníze na
investice a opravy i pro kulturu,
spolky a vzdělávání

Při ohlédnutí zpět do roku 2020 jsme si při-
pomenuli, jak důležité je pro nás všechny
zdraví. Neméně důležité z pohledu fungování
města je i to, v jakém stavu se nachází městská
kasa. Jsem rád, že díky hospodárnému přístu-
pu a snaze zajistit financování našich aktivit
z různých dotací, máme nejen zdravě postave-
ný rozpočet, ale máme i celkem slušnou vlast-
ní finanční rezervu, kterou můžeme v případě
potřeby použít. I tak musíme být i do budouc-
na obezřetní a i nadále vyvíjet maximální úsilí
zajistit krajské, státní či evropské prostředky
k našim projektům.

Chápu, že nám někdy někteří opoziční za-
stupitelé vyčítají, že vynakládáme velké pros-

pokračování na str. 16
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tředky na kulturu, podporu vzdělání a jiné tzv.
měkké aktivity. Mimo standardního navyšo-
vání platů, které nemůžeme ovlivnit, však ná-
klady na tyto aktivity v rámci vlastních zdrojů
nerostou. Je to dáno i tím, že umíme k mno-
hým aktivitám zajistit dotace a k mnohým také
finance od sponzorů či dlouhodobých partne-
rů, kteří stejně jako my vnímají důležitost kul-
tury, vzdělávání dětí nebo třeba zvyšování
povědomí o historii svého města či kraje a nut-
nost její prezentace všem věkovým kategoriím
a zejména mládeži.

Vždy je to z pohledu peněz otázka priorit.
Je jasné, že nejsme pupek světa, který si může
dovolit megahvězdy pop music. Neznamená
to však, že ale máme rezignovat na kvalitní a
pestrou nabídku různých akcí, kterou můžeme
doplnit aktivity, které v našem městě a osa-
dách pořádají podnikatelské subjekty, aktivní
lidé či spolky. A jsem rád, že i v roce 2021 se
máme v této oblasti na co těšit… Dechovkáře
potěší Babouci a další předjednané kapely, mi-
lovníky klasické hudby koncerty s Jaroslavem
Svěceným nebo kytarový festival, mládež se
může těšit na festivaly s rockovou i popovou
muzikou a v nabídce je i folk, výstavy v Kože-
lužně či přednášky! Tak už ať je ten vir pryč, ať
si to všechno můžeme užít…

Péče o vodohospodářský majetek
Již jsem naznačil, že některé aktivity budou

záviset i na tom, jak budeme úspěšní s našimi
projektovými žádostmi. Připravených projektů
a akcí máme hodně, nicméně v době, kdy jsou
daňové příjmy ze strany státu snižovány a kdy
nechceme přenášet tyto výpadky na občany for-
mou navyšování poplatků či daně z nemovitos-
ti, si musíme upřímně říct, že bez dotací prostě
všechno sami zvládnout nemůžeme. Jsem proto
velmi rád, že se nám zatím daří nacházet tyto i
další zdroje k realizaci našich cílů.

Jako příklad mohu uvést i to, že jsme na
konci roku úspěšně vysoutěžili provozovate-
le našeho vodohospodářského majetku. Díky
tomu máme nejen na další tři roky jistotu spo-
lupráce s provozovatelem (ČEVAK a.s.), kte-
rý se o náš majetek dobře stará, ale získáme též
formou zvýšeného nájemného nové finanční
prostředky k postupné obnově našeho vodo-
hospodářského majetku. Zároveň tak můžeme
držet i lepší cenu pro občany!

V této souvislosti musím též uvést, že máme
zpracovanou dokumentaci k rekonstrukci kana-
lizace a přípojek v ulici 5. května (odhad ná-
kladů dle PD je 18,5 miliónu korun!) a že dle
dohody v koalici chceme též připravit projek-
tovku na řešení zbývající části Zahradní čtvrti
(od DPS směrem k již realizovanému úseku),
kde bychom rádi řešili nejen vodovod a kana-
lizaci, ale též chodníky, parkování a celou ko-
munikaci. Zde však realizaci předpokládáme
až v roce 2022.

Další podané žádosti a plány
Na konci roku jsme předkládali žádosti

o dotace k opravě rybníčku v Údolí (ve směru
na H. Stropnici), na rekonstrukci osadní míst-
nosti v Byňově, opravu osvětlení na sále ho-
telu Máj (+ obnova podlahových krytin na
schodišti a balkonu, výměna dveří k sálu ad.),
jeden z našich projektů pak řeší přesun a roz-
šíření skateparku a jeho doplnění o pum-
ptrackovou dráhu. Na začátku roku jsou pak
otevřeny další dotační tituly, kde bychom
rádi řešili chodníky, bytový fond a také další
aktivity ve školních budovách.

Přání do roku 2021
Z výše uvedeného výčtu je jasné, že i na

rok 2021 jsme si toho naplánovali hodně.
Možná se stane, že některé věci nepůjdou dle
našich představ a budeme stejně jako v roce
2020 muset naše plány trochu upravit. Příklad
z letošního adventu (čerti, pohádka, stromeč-
ky, přání přes internet, streamovaný koncert)
však ukazuje, že i v případě složitých podmí-
nek jsou důležité chuť, dobré nápady a přede-
vším aktivní lidé.

Proto bych nám všem chtěl vedle zdravíč-
ka popřát právě hodně elánu, bystrého rozumu
a dobrých lidí kolem nás. Ať se v roce 2021
opět vrátíme k normálu a ať normální v mezích
možností zůstaneme i my…

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Několik informací o sportovní hale a jejím provozu v roce 2021
Loňský rok, tedy rok 2020, přinesl jednu důležitou skutečnost do

dosavadního způsobu provozování sportovní haly. V roce 2003 byla
mezi Městem Nové Hrady a Tělovýchovnou jednotou Nové Hrady
uzavřena Smlouva o nájmu nebytových prostor, ze které vyplývá, že
Město jako pronajímatel dává TJ Nové Hrady, jako nájemci, sportovní
halu do pronájmu na dobu 20 let. Teoreticky by tak měl tento nájem tr-
vat až do května 2023. V roce 2020 však přišli zástupci TJ Nové Hrady
s tím, že tuto smlouvu vypovídají. Na základě vzájemné dohody byl ur-
čen termín ukončení této smlouvy k 31.12.2020. Současně však výbor
TJ potvrdil zájem sportovní halu využívat i nadále, ale v rámci smlouvy
nové, která by lépe zohlednila rozsah využívaných prostor v hale a in-
tenzitu jejich užívání. V prosinci k tomuto tématu proběhla schůzka
mezi vedením TJ, starostou a dalšími členy Rady města a v podstatě byl
s tímto přístupem vyjádřen všeobecný souhlas a byl dohodnut následu-
jící postup.

Město z důvodů dodržení transparentního a nediskriminačního po-
stupu vypíše dvě výzvy na výpůjčku:

a) garáže, obou šaten a skladových prostor v přízemí a posilov-
ny v prvním patře za cenu vypočtenou dle provozních nákladů z roku

2019 a přepočtenou na podlahovou plochu výše uvedených prostor.
Tato cena vychází za rok na 418,06 Kč/m2. V případě této výzvy bude
hledán jeden uživatel pro všechny výše uvedené prostory.

b) sportovního sálu, obou šaten v prvním patře a příslušné nářa-
ďovny. V tomto případě se bude cena odvíjet od hodinové sazby, která
je nyní kalkulována na 200 Kč/hodinu. Současně se však počítá s mož-
ností množstevních slev. V případě užívání sportovního sálu se předpo-
kládá, že smlouva u výpůjčce může být podepsána s více uživateli, a to
jak organizacemi, tak i fyzickými osobami, kteří budou ochotni se
domluvit na jednotném harmonogramu užívání sportovního sálu.

Obě dvě výzvy budou vypsány poté, co TJ Nové Hrady předá objekt
sportovní haly a příslušné vybavení městu Nové Hrady, což by mělo
proběhnout začátkem ledna. Zveřejnění obou výzev však bude též zá-
vislé na vývoji epidemiologické situace a s tím souvisejících vládních
opatřeních upravujících podmínky využívání vnitřních sportovišť pro
amatérské a rekreační sportování.

Obě dvě výzvy budou zveřejněný na úřední desce města, na webu
www.novehrady.cz a na facebookovém profilu města.

Michal Jarolímek, místostarosta

Pohled zpět na rok 2020
– výhled k roku 2021
(pokračování ze str. 15)

Poděkování a přání do dalších let
K poslednímu dni roku 2020 skončilo odchodem do důchodu pra-

covní působení paní Jaroslavy Oppolzerové, která v různých pozicích
pracovala téměř čtyřicet let na novohradském střediskovém kulturním
zařízení a Městském úřadě N. Hrady. Chtěli bychom tímto Jarušce po-
děkovat za její kolegiální přístup, přátelství a pracovní nasazení, za ty
stovky svatebních obřadů, vítání občánků, pomoc při Novohradské číši
i jiných společenských aktivitách.

Přejeme do dalších let mnoho zdravíčka, elánu, dobré nálady, pří-
jemných vycházek do okolí Nových Hradů či výletů nejen do oblíbe-
ného Řecka.

Těšíme se, že se i nadále budeme v přátelské atmosféře společně set-
kávat při dalších příležitostech! Mgr. Vladimír Hokr, starosta Paní matrikářka J. Oppolzerová v obřadní síni novohradské radnice
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Projekt s názvem Senioři vítáni
Město Nové Hrady navázalo na úspěšné roky 2016 a 2017 a stalo se

opět vítězem soutěže Obec přátelská seniorům 2020 v kategorii obcí a
měst s počtem obyvatel 1 001 – 3 000 a získalo příslib dotace ve výši
900 000 Kč.

Příprava přihlášky probíhala při první koronavirové vlně na jaře.
Byly tedy vytvořeny takové aktivity, které reagovaly právě na situaci
ohledně koronaviru. V průběhu roku bylo bohužel zjištěno, že se ně-
které aktivity vlivem nepříznivých epidemiologických podmínek ne-
mohou uskutečnit a byly proto některé zrušeny a nahrazeny novými
aktivitami (samozřejmě po schválení poskytovatelem dotace – Minis-
terstvo práce a sociálních věcí ČR).

Realizace projektu byla určena na celý rok 2020. Jednotlivé aktivity
byly rozděleny do 7 kategorií plus náhradní aktivity:

1. vzdělávací a informační aktivity – virtuální univerzita třetího
věku, fyzioterapeutická poradna a další

2. sportovně-turistické aktivity – kuželky pro seniory,
vycházky do přírody, šachový turnaj

3. mezigenerační aktivity – Novohradský smíšený pěvecký sbor

4. tvůrčí dílny – keramika pro seniory,
výroba předvánoční výzdoby ve městě

5. společná historie – vytvoření naučné stezky Novohradské domy
vyprávějí

6. speciální kulturní programy – Oslava mezinárodního dne seniorů,
koncert Oslava života, koncert klasické hudby, koncert pro DPS
Horní Stropnice – Dobrá Voda, Rozloučení s končícím rokem

7. dobrovolnické aktivity zaměřené na seniory

8. náhradní aktivity – nástěnný kalendář, vybavení pro terasu kni-
hovny a komunitního centra, venkovní vybavení na zahradě DPS
Nové Hrady, online přednáška a tvůrčí dílna

Výše zmíněné aktivity se nám podařilo úspěšně realizovat. Jsme
rádi, že díky celému projektu vznikly další nové aktivity pro seniory a
celé rodiny.

Závěrem bychom rádi poděkovali Ministerstvu práce a sociálních
věcí za poskytnutí dotace a ocenění v rámci soutěže, dále pak našim ak-
tivním seniorkám a seniorům, všem lektorkám a lektorům a všem
aktivně zapojeným občanům.

Realizační tým projektu

Obdržený diplom a symbolický šek

Slavnostní vyhlášení soutěže v Praze

Koncert v rámci Mezinárodního dne seniorů

Zaškolení a online přednáškaKoncert pro obyvatele DPS Horní Stropnice, Dobrá Voda

Vycházky do přírody
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Fitness prvek na zahradě DPS Nové Hrady

Koncert Oslavav života na začátku října 2020

Zdobení malých vánočních stromečků ve městě

Co se dělo ve školce…
I v době nouzového stavu se snažíme ne-

zahálet a s dětmi i pro děti připravujeme růz-
né aktivity. Hned 2. října do školky ještě
stihlo dorazit divadlo Zvoneček s pohádkou
„O Zlaté rybce“.

Některé projektové dny jsme i přes větší či
menší komplikace mohli uskutečnit. 9. října se
za námi přišli podívat místní myslivci s poví-
dáním o zvířátkách, tentokrát na téma „Lovy
beze zbraní“. Myslivci nás navštěvují již pra-
videlně a i tentokrát se vyprávění dětem moc
líbilo. Během října jsme si s dětmi udělali také
drakiádu, i když v komornějším rozsahu, než
v jiných letech. Každá třída „létala“ zvlášť, ale
děti si i přes toto omezení celý den užily.

Ve středu 14. října byla ve třídách Žabiček
a Broučků paní logopedka, která k nám jezdí
pravidelně s dětmi procvičovat správnou vý-
slovnost. Po podzimních prázdninách pro-
běhly ve třídách „Strašidlácké dny“. Děti si
přinesly strašidelné kostýmy, ve kterých poté
strávily ve školce dopoledne plné her, tance a
strašidleníJ.

19. listopadu jsme uklidili a uzamkli s dět-
mi zahrádku, která už se pomalu a jistě připra-
vovala k zimnímu spánku.

26. listopadu nás ve školce navštívili rybá-
ři. V rámci projektového dne dětem vysvětlili
vše o životě ryb a přinesli na ukázku některé
jejich druhy, na které si děti mohly i sáhnout.
Navíc ještě dětem přinesli perníkové rybičky a
obrázky, ze kterých měly děti velkou radost.

V listopadu jsme ještě s předškoláky v bu-
dově školky vytvořili vánoční keramiku pod
vedením paní Mackové, která dětem přinesla
všechny potřeby k vyrábění a projektový den
se tak mohl uskutečnit. V prosinci jsme výrob-
ky domalovali už v keramické dílně.

Bohužel ani naší školce se nevyhnula náka-
za COVID -19 a s ní spojené komplikace v po-
době uzavření nejprve jedné třídy a poté i celé

Virtuální univerzita třetího věku

Projektový den s myslivci

Keramika v MŠProjektový den s rybáři

Projekt s názvem
Senioři vítáni...
(pokračování ze str. 17)

pokračování na str. 19
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Drakiáda u Sluníček

Zamykání zahrádky

Drakiáda v MŠ Mikuláš v MŠ

Mikuláš v MŠ

Vánoce u BroučkůVánoce u Koťátek

jedné budovy. Po znovuotevření celé školky nás na zahradě školky nav-
štívili Mikuláš, anděl a čerti. I tato akce proběhla poněkud jinak, než
v předchozích letech, ale i tak jsme si ji společně užili. A protože máme
ve školce jen samé hodné děti, čert odešel s nepořízenou a od andílka a
Mikuláše dostaly děti sladkou odměnu.

15. prosince proběhl již tradičně Vánoční den ve školce. Děti od
rána napjatě čekaly na školkového Ježíška. Zazpívali jsme si koledy,
děti ze třídy Sluníček byly na zahradě zapalovat prskavky a pak už na
všechny děti čekaly pod stromečkem v každé třídě dárečky. Děti s ra-
dostí rozbalovaly nové hračky i stavebnice. Paní kuchařky napekly
cukroví a k obědu jsme si pochutnali na rybím řízku. Všichni jsme si
celý den moc užili.

Tento rok jsme bohužel nemohli uskutečnit tradiční „Dýňování“,
oslavu sv. Martina, vánoční dílny pro rodiče, ani rozsvícení vánočního
školkového stromečku s jarmarkem. Velmi nás to mrzí a doufáme, že
příští rok si vše vynahradíme. Tímto bychom také chtěli poděkovat
všem organizacím, spolkům i jednotlivcům, kteří s námi spolupracují
při přípravách akcí pro děti a pomáhají nám.

Na závěr bychom chtěli všem popřát krásné a klidné Vánoce plné
radosti, štěstí a spokojenosti a do nového roku hlavně pevné zdraví.

Vaše novohradská školka

Co se dělo ve školce… (pokračování ze str. 18)
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Naše předvánoční tvoření
v prosinci 2020

I když jsou tyto Vánoce netradiční, my, děti školou povinné, se sna-
žíme tradice dodržovat. Při hodinách výtvarné a pracovní výchovy
jsme si nazdobili stromeček, vyrobili vánoční přání a krásný závěs na
dveře. Také máme ručně vyrobené dárky, které jsou zatím tajné a my
věříme, že potěší. Chceme totiž ukázat, že i když jsme ve škole krátce,
už jsme se také něco naučili. Tvoření totiž k Vánocům patří.

Žáci I.A + Mgr. Jana Tomášková

Trochu jiní kapříci...

Vánoce 2020

Vánoční přání

Vánoční přání

Závěs na dveře

Známá trojice...
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Jiný novohradský Advent
Nejprve bych chtěla poděkovat za všechny pozitivní, nebo raději kladné, ústní či písemné

ohlasy, poznámky, vzkazy a další příjemnosti spojené s nabídkou Jiného novohradského adven-
tu. A samozřejmě nápad je jedna věc, ale realizace je to, oč potom běží. A z mé nové „kulturní
zkušenosti“ se závěrem roku konstatuji, že i ve špatné době se mohou dělat věci dobré a dělat je
společně. Děkuji tedy všem, kteří přijali nabídku na spolupráci, pomohli vytvořit něco nového a
věnovali tomu nejen čas, ale i kus srdce.

Čtyři adventní neděle s hudebním přáním
Věřím, že hudební přání posílaná do éteru městským rozhlasem každou adventní neděli, se

dostala až k vašemu sluchu a snad jste si při tom trochu i pozpívali.
Tato hlášení pro vás připravila Martina T. Kolářová z městského informačního centra.

Procházka za vánočními stromky
Na začátku adventu jsme v Nových Hradech, v Údolí, ve Štiptoni, v Byňově, na Jakuli,

v Oboře, v Nakolicích a ve Vyšném rozmístili 25 malých vánočních stromečků. Jejich smyslem
bylo nejen „vyzdobit“ si město či osady, ale hlavně udělat sdílenou radost pro všechny kolem-
jdoucí. Kdo chtěl, mohl je ozdobit nebo se jen potěšit pohledem. A vím, že se předvánoční pro-
cházky staly zábavnější nejen pro děti. Některé stromečky byly opravdu krásně nazdobené. A ty
dva, které nám „odešly“ ještě před Vánoci k někomu „na návštěvu“, tak to se holt a bohužel ještě
na světě stává… Škoda, že „odešel“ ten u kapličky na křižovatce, kterému to tam moc slušelo.
Ty ostatní zatím „zazimujeme“ v bezpečí.

Rozvoz, umístění a svoz stromečků zajistili Martin Bedri a Jiří Musil z TSM.
Stromečky zajistila a připravila paní Jitka Tesařová, prodejna Květiny N. Hrady.

Adventní a vánoční přání ve „virtuálním obalu“
Nepřívětivá a složitá situace z pohledu lidského setkávání nás nasměrovala na jiné možnosti

„vzájemného propojení“. Tím se stal Fcb kulturního a informačního centra a nově i facebook
města Nové Hrady. Začátek adventu se přesunul do prvního a druhého videopřání, ve kterém ad-
vent zahájil tradičně starosta města Mgr. V. Hokr a já k tomu využila příležitost informovat o ak-
tivitách KICu během prosince.

Děkuji všem, kteří přijali nabídku a do těchto videopřání se s odvahou i radostí zapojili:
Olga Tuscherová (MŠ), Mgr. Karel Kříha (ZŠ), Mgr. Luboš Procházka (ZUŠ), Radek Ban-
dík (SDH N. Hrady), Ing. Iveta Marhounová (Myslivecký spolek), Ivan Dorotovič (TJ), Láďa
Starý a děti z MOP ČSOP, Mgr. Michal Jarolímek (Destinace Novohradsko-Doudlebsko),
Robert Dulfer a děti (pro videopřání do Newcastles of the World). Všechna tato videopřání
jsou umístěna i na „youtube kanálu“ města Nové Hrady.

Všechna videopřání natočil a zpracovat Jan K. Šmíd, a to za výborné spolupráce.

Adventní koncert bez diváků?
Čtvrtá adventní neděle byla ve znamení „streamovacího křtu“ z kulturně-spolkového domu.

Byl to sice dost jiný adventní koncert, ale ta chuť a „drzost“ udělat novohradské „ne-profesionální“
vysílání byla prostě velká… A opět díky všem účinkujícím, kteří s odvahou šli před kameru a ně-
kde v dálce tušili diváky…, velmi jim děkuji. A věřím, že i pro diváky to byl moc zajímavý a
nový kulturní zážitek, byť sledovaný z bezpčí domova.

Na koncertu účinkovali tito muzikanti: František Chuchel, Jaroslav Brácha, Jan Mráz,
František Kubík, Karel Petrák, Václav Heidinger, Olga, Katka a Maruška Pávkových,
Míra a Tomáš Tuscherovi, Berenika Urbanová, Ondřej Malík, Alžběta Malíková, Michael
Tröstl, František Kučera, Luboš Procházka, Martin Cápl, Dan Hriňa, David Jarolímek,
Josef Vochoska a Pavel Heidinger.

Technickou stránku koncertu a streamování zajistil Jan K. Šmíd, a to s nemalým úsilím
přemoct „kolísající internetový signál“.

A ještě jedna „prosincová tradice“ nechyběla, ačkoli byla dost ohrožena
Zpočátku bylo až příliš jasné, že čerti letos nepřijdou! Jenže pro čerty novohradské to byla

„pekelná výzva“! A jedině díky tomu, že čertovská elita nechtěla připustit, aby o tuto tradici při-
šly hlavně děti, tak se muselo něco stát. A „zrodila“ se videoPohádka z kovárny. Během velmi
krátké doby se podařilo spontánně všechno dohodnout, zorganizovat, připravit, získat „dobro-
volníky“ a během jediného natáčecího dne udělat „novohradský příběh“ čertů, Miluláše, andě-
lek... A skvělá a vřelá odezva diváků odměnila všechny osoby z „filmového plátna“…

Poděkování tedy patří zejména Tomáši Horelicovi, Honzovi Hriňovi, Pavlu Hamberge-
rovi a dalším čertům a padlým andělům v utajení…, dále Vladimíru Hokrovi alias Mikulá-
ši, všem milým andělkám i jejich rodičům, Jirkovi Plouharovi, natáčecímu týmu firmy
Promovie. Za spolupráci děkuji panu hradnímu kastelánovi Mgr. J. Smolíkovi a paní Alici
Hanžlíkové a paní Olze Černé z kovárny. A já naopak děkuji za to, že jsem si mohla „střih-
nout“ babičku z kovárny.

K. Jarolímková, KIC Nové Hrady

Zdobení velkého stromu s dětmi ze ŠD

Natáčení reportáže s Jihočeskou televizí

Natáčení videopřání pro Newcastles

Údolská kaple s andělem a stromečkem
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Plánujeme na únor 2021
¢ 4.2.2021

Umění jako odraz života
aneb Setkání s českou hereckou
osobností Vladimírem Javorským
Vladimír Javorský – výrazný divadelní a
filmový herec, muzikant a hráč na flétnu,
kytaru a saxofon.
Setkání a vzájemné povídání a prolínání
zážitků ze světa umění, vztah a jeho pů-
sobení v Národním divadle, účinkování
a propojení s kapelou Mirka Kemela…
Naše společné otázky a odpovědi.
Kulturně-spolkový dům – sál,
sezení u stolečků s možností občerstvení

¢ 25.2.2021,

Cestování prstem po mapě
aneb Pojedeme spolu do světa?
V minulých letech jsme pořádali již mno-
ho cestovatelských setkání s promítáním.
Ať už to byly klasické poznávačky od zku-
šených průvodců nebo ne zcela tradiční
cestování či putování pro nějakou myšlen-
ku a svůj sen.
Pojďme se tentokrát vydat na cestu společ-
ně a prozraďme si krásná místa, kde jste
někdy byli a třeba někdy zase budete…
A jak na to? Vyberte ze svých cestova-
telských vzpomínek jedno opravdu zamilo-
vané místo (třeba jste se tam opravdu zami-
lovali nebo objevili něco „nadpřirozeného“
nebo jste tam byli obyčejně šťastni) a po-
šlete 1-3 fotky onoho místa a krátký ko-
mentář (poloha místa, čas, zajímavost,
zážitek). A ze všech těchto „cestovatel-
ských tipů – pohlednic“ uspořádáme Ces-
tování 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-zdravotní pod-
mínky. Pro aktuální informace můžete využít
další informační prostředky: Fcb (kicnovehra-
dy) a web (www.kicnovehrady.cz).

K. Jarolímková, KIC N. Hrady

Kulturní a informační centrum města (KIC)
Součástí struktury městského úřadu N. Hrady,

a tedy i instituce města, je už několik let odbor KIC
(původně byl součástí TSM). S tím, jak se rozvíjela a
plánovaně podporovala kulturní a vzdělávací činnost
i cestovní ruch v našem městě, rozšířila se i nabídka
aktivit a zajímavých cílů vědění, a to pro celou veřej-
nost. Tato nabídka je součástí standartních současných
potřeb všech lidí – rozvíjet se kulturou, poznávat nová
místa, ohlížet se do historie a naučit se vnímat krásu
umění. To je vše nezbytné pro to, aby svět byl lepší.
A bez společných prožitků a sdílení radostí z Kultury
bude každý člověk chudší. Kéž by to z toho současného
nastaveného „kokovidského zrcátka“ pochopili všich-
ni, kteří mají tu „moc“ určovat co bude a co ne a za ja-
kých podmínek.

Je skvělé, že naše město je místem poznání s kultur-
ní atmosférou a že jsou „záchytné body“, které tomu
napomáhají. Mezi ně patří a snaží se o to právě městské
KIC, jehož činností a posláním je pořádání kulturních,
vzdělávacích a společenských akcí, spolupráce při vy-
užívání městských objektů k další kulturní a spolkové činnosti, rozvoj Novohradského mu-
zea a městské galerie Koželužna. Důležitou službou KICu je i přenos informací, ať už tištěným
či jiným způsobem, neboť i tím se všichni propojujeme a utváříme si názory. Podstatnou sou-
částí toho všeho jsou bezpochyby i lidé, zaměstnanci, kteří mají velkou zodpovědnost a po-
vinnost nabízet to nejlepší v rámci svých profesních i finančních možností.

Nicméně důležitými „záchytnými body“ jsou i všichni aktivní občané s dobrou vůlí při-
spět společnosti, kteří rozmnožují spíš to dobré, také zájmové spolky, které když dobře fun-
gují, mají obrovský potenciál „živit“ naši mysl a volný čas.

Opravdu věřím, že se zase vrátí ten kulturní a společenský čas, poznamenaný novou zkuše-
ností, který nám umožní radovat se ze společných kulturních zážitků a prostě plnohodnotně žít.

Přeji všem čtenářům (i sama sobě), abychom neztráceli naději a sílu vlastnit si svůj život
co nejvíc, ale také schopnost sdílet ho smysluplně s ostatními.

Hodně zdraví, štěstí a kulturního světa v roce 2021. Květa Jarolímková, KIC N. Hrady

Květa Jarolímková, vedoucí
odboru KIC N. Hrady a redakce
Novohradského zpravodaje

Adventní koncert „Živák“ v KSD #$&(

pokračování foto k článku
Jiný novohradský Advent
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Poslední plánovaná loňská výstava v Koželužně chtěla nabídnout „jiné
vánoční dárky“. Otevřena standartně ale nebyla, pouze na základě in-
dividuální návštěvy. V nabídce, kterou jsme odprezentovali na Fcb Kože-
lužny, byly obrazy, fotografie, grafiky, plastiky, textilie, ruční papír, a také
kontakty na některé umělce, kteří nabízeli své práce z domova. K.J.

Galerie Koželužna
v plánech na rok 2021

Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje, už v mnoha číslech NZ
jsem Vás zvala na výstavy a doprovodné výtvarné programy, které po-
řádáme v naší městské galerii Koželužna. A nejen zvala, ale i informo-
vala o všem, co se tam „šustlo“ a co by Vás mohlo obohatit na duši a
zpříjemnit některé dny v roce. A že to takto opravdu funguje, se můžete
přesvědčit osobní návštěvou nebo čtením v návštěvní knize.

Galerie totiž nejsou jenom pro ty, kteří „všemu rozumí“, tedy i vý-
tvarnu, ale pro všechny, kteří hledají kousek krásna, chvíli zastavení,
sladké sousto pro duši, krátké setkání s nevysvětlitelným pocitem a
souznění s tvůrčím člověkem. To je ten hlavní smysl „galerijních
baráků“.

Na rok 2021 je sestaven plán výstav a doprovodných programů, kte-
rý bude laděn do některých aktuálních společenských témat. Představí-
me Vám umělce, kteří vystaví své práce u nás poprvé a stejně tak
zopakujeme i osvědčené malování pro veřejnost.

Přeji velmi nám všem, abychom mohli galerijní plány společně
uskutečnit a prožít si je naplno výtvarně a ve zdraví. Těším se na
všechna výtvarná setkávání. K. Jarolímková

Výstavy a program Koželužny 2021
¢ 12.3. – 5.4. Výstava „Mozaiky Ireny Budweiserové“

vernisáž v pátek 12.3. od 18 hod.,
součástí vernisáže bude i Irenin minikoncert

¢ 3.4., sobota, Společné malování velikonočního obrvejce
na galerijním dvorku, program pro děti

¢ 10.4. – 31.5. Výstava „Obrazy pro smích“
humor ve výtvarném umění
Českobudějovický malíř Jan Farkas a hosté

¢ 14. – 16.5. Májové malování aneb Nejhezčí zelená je v květnu
otevřené ateliéry pro veřejnost

¢ 5.6. – 30.7. Výstava „Dřevomalby Tomáše Záborce“
aneb Výstava, které se můžete dotknout a která se dotkne Vás
vernisáž s ukázkou výtvarné techniky dřevomalby

¢ Červenec – Letní otevřené ateliéry pro veřejnost
Jak vzniká dřevomalba s Tomášem Záborcem

¢ 1. – 31.8. Výstava „Francie, moje přítelkyně“
Samostatná výstava obrazů Petry Dvořákové-Haisové

¢ Srpen – Letní otevřené ateliéry pro veřejnost
„Malované středy s malířkou Peťou“

¢ 4.9. – 31.10. Výstava „Pro Člověka“
skupinová výstava obrazů s člověčí tématikou
– malíři Pavel Klíma, Teodor Buzu, Vít Pavlík

¢ Říjen – Dny otevřených ateliérů na jihu Čech
s doprovodným programem k aktuální výstavě

¢ Prosinec – Výstava „Umění darovat o Vánocích“
Umělecké a řemeslné předměty z regionu Novohradsko-Doudlebsko
adventní víkendy nebo individuální návštěva

Umění ve veřejném prostoru
Rozličné druhy umění ve veřejném prostoru nejsou ani v našem

městě ničím neobvyklým. Například od roku 2006 se můžeme u nás
„potkávat“ s deseti sochami, které vznikly v roce 2006 v rámci řezbář-
ského sympozia (více se o nich a jejich autorech dozvíte na IC z propa-
gačního materiálu Cesta za uměním), kovaná mříž na studni na náměstí
je zase práce uměleckého kováře a první malé pokusy o street art už se
také objevily (vstupní zeď ke Koželužně či „autíčka na garáži“).

Nejnovějším takovým uměním, za kterým můžeme do „venkovské
galerie“, je socha Andělky od Martina Bicana, kterou jsme umístili na
okraji Nových Hradů u rybníka Viláku (známý i pod jménem Olejový).
Jedná se o dřevořezbu Andělky z dubu 210 cm vysokou a symbolizuje,
jak asi tušíte u andělů, ochranu pro naše město a kolemjdoucí. Ale může
mít ještě další smysl, pokud jí ho dáte. A jenom si ještě velmi přeji, aby
se u nás cítila hezky a nás těšila tak, jak to umí umění i andělé. Pokud
k tomu bude vůle, cit a finanční prostředky i v dalším roce, třeba
budeme moci venkovní galerii opět obohatit.

A ještě velmi děkuji zaměstnancům TSM N. Hrady – Martinu Bed-
rimu, Petru Kalátovi a Vladimíru Kubešovi, a to za skvělou spolupráci
při převozu a instalaci sochy. K. Jarolímková
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Městská knihovna a její služby
Naši bezbariérovou městskou veřejnou profesionální knihovnu s uni-

verzálním fondem naleznete v prostorných a světlých místnostech
v Hradební ulici č.p. 244 (v pravé části budovy bývalých jeslí vedle
zdravotního střediska), kam byla přemístěna v březnu 2019.

Knihovna sestává z oddělení pro děti a oddělení pro dospělé a čítár-
ny, která je užívána čtenáři ke čtení a studiu, hraní stolních her, školní-
mi třídami při výchovných lekcích a bývají zde umístěny i tematické
výstavy. Tento prostor je vhodný i pro pořádání kulturně-knihovních
akcí.

Ke knihovně patří také dvě prostorné terasy, na které je vstup přímo
z dětského oddělení a z čítárny. Na konci loňského roku bylo v rámci
podpory Obec přátelská seniorům pořízeno pohodlné vybavení pro pří-
jemné posezení s kávou a knihou v ruce pro jarní a letní měsíce.

Knihovna nabízí všem věkovým skupinám návštěvníků absenční i
prezenční půjčování knih a časopisů, audioknih a stolních her, pomoc
při jejich výběru, dále provozuje meziknihovní výpůjční službu, zařizu-
je rezervace, prodlužování výpůjček, možnost bezkontaktního vrácení
knih do vratného boxu a on-line katalog s přístupem do čtenářského
konta. Poskytuje i bezplatný přístup na internet.

Na vyžádání vypracováváme knižní rešerše a průběžně nakupujeme
knižní novinky tak, abychom uspokojili všechny čtenáře. Navíc posilu-
jeme nabídku (o 100 až 200 knih ročně) tzv. výměnným fondem z Jiho-
české vědecké knihovny. Po domluvě je možnost sjednat i donášky
knih domů seniorům nebo nemocným čtenářům.

V minulém období se v knihovně pořádaly besedy s autorským čte-
ním se spisovateli a další doprovodné programy, například ve spoluprá-
ci s novohradskou mateřskou a základní školou. Jakmile společenské
podmínky dovolí, k těmto navazujícím aktivitám se opět vrátíme.

Všem čtenářům a příznivcům knihovny přeji pohodu a spokoje-
nost, pevné zdraví a aby vždycky v knihovně našli to správné čtení,
protože duševní potrava je pro čtenářský lid velice důležitá.

Vaše knihovnice Drahomíra Císařová

Drahomíra Císařová, Městská knihovna Nové Hrady

USNESENÍ VLÁDY
ČESKÉ REPUBLIKY

Vláda s účinností od 27. prosince 2020
do 10. ledna 2021 omezuje provoz knihoven
tak, že se zakazuje provádět výdej výpůjček
a jejich vracení jinak než bezkontaktně.

Výdejní okénka jsou v této době zaká-
zána. Vracení knih je možné přes vratný
box v České ulici 79. o další změně v půjčo-
vání budou čtenáři informováni po 10. led-
nu prostřednictvím SMS a e-mailu.

JAK SE DŘÍVE VÍTAL NOVÝ ROK
Zvyky a pověry

Říkalo se: „Jak na Nový rok, tak po celý
rok.“ Nehádat se, nerozčilovat, nezlobit – ji-
nak to tak bude po celý rok.

Na Nový rok se nesmělo jíst nic, co mělo
původ od drůbeže, to aby štěstí neulétlo.

Ani zajíc nepatřil na novoroční stůl, aby to
štěstí neuteklo (má dlouhé nohy).

Naopak by se měly konzumovat luštěniny
a nosit v kapse peníze, a to proto, aby přičaro-
valy bohatý rok.

Do novoroční vánočky se zapekl hrášek,
kdo ho našel, měl mít hodně štěstí.

Podle toho, kdo na Nový rok přišel první
do domu, se věštilo:

- pěkné děvče – bude po celý rok veselo
- nerudná stařena – rok plný mrzutostí
- dítě – přinese štěstí
- mladý muž – dobré znamení
Z domu by se nemělo nic vynášet, aby to

v příštím roce nechybělo.
Bylo zakázáno v tento den prát prádlo,

mlátit obilí – jinak by byla špatná úroda.
Kdo sušil prádlo, do roka se usoužil.
Přes práh domu se pokládalo koště. Ten,

kdo přišel do domu první, měl je sebrat a ukli-
dit na místo. Když tak neučinil, hrozilo, že se
z něho stane lenoch a budižkničemu.

Tradičním novoročním jídlem byl uvařený
prasečí rypáček. Ten, kdo z něho kousek
snědl, se nemusel obávat bídy.

Hovězímu vývaru s krupicí se říkalo mi-
lionová polévka.

Na Nový rok se také koledovalo.
6. ledna vždy vycházeli na koledu Tři krá-

lové.

Od zimního slunovratu 21. prosince při-
bývá den:

Na Nový rok o slepičí krok,
Na Tři krále o krok dále,
na Hromnice o hodinu více

Pranostiky

¡ Jakým kdo je na Nový rok, takový bude
celý rok.

¡ Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
¡ Na Nový rok déšť o Velikonocích sníh.
¡ Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou

jistě samou slotu jen.
¡ V Novoroční noci vítr od východu – pro

dobytek mor, vítr od západu – králům a
vládcům smrt, od jihu – mor lidem, od se-
veru neúrodu přinášel.

¡ Novoroční noc světlá a tichá, bez deště a
větru – dobrý rok.

¡ Tři králové mosty staví, nebo je boří.
¡ Na Tři krále mnoho hvězd – urodí se hodně

bramborů.
¡ Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se plane-

tami a bude úrodno.
¡ Leden jasný, roček krásný.
¡ Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
¡ Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
¡ V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
¡ Suchý leden, mokrý červen.
¡ Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je

v očekávání.
¡ Když déšť leden smáčí, neduhy s ním kráčí.
¡ V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to.
¡ Můžeš-li se v lednu vysvléci do košile, při-

pravuj si na únor kožich.
¡ V lednu silný led, v květnu bujný květ.

Čtenářům a všem občanům našeho měs-
ta přeji do roku 2021

hodně radosti, spokojenosti a úspěchů
v osobním životě,

pevné zdraví a sílu i odhodlání
čelit všem překážkám.

Knihovnice D. Císařová

Jak nám děti nazdobily stromeček u knihovny
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Okénko do knihovny
Na straně českého krále / Jan Bauer
Teď už bývalý rychtář Nového Města pražského Jakub Protiva se vrá-
til na svou rodnou tvrz Protivec u Prachatic, aby tu hospodařil místo
zemřelého bratra. Poklidný venkovský život naruší příjezd královské-
ho podkomořího Zikmunda Hulera, který Jakuba žádá, aby zachránil
českého krále Václava IV., jehož zajal a kamsi unesl jeho mladší bratr
uherský král Zikmund Lucemburský…

Zamilované královny / Jan Bauer
Pod tímto titulem se skrývají dva již dříve vydané historické romány
vyprávějící o manželství našich význačných panovníků Přemysla
Otakara I. a Jana Lucemburského.

Manželské zrcadlo: letopisy královské komory / Vlastimil Vondruška
Na Starém Městě pražském je v domě tiskaře Jana Severína otrávena
jeho švagrová Klárka. Vzápětí je ze zločinu obviněn on sám. I když
všechno svědčí proti němu, ujímá se Jiří Adam z Dobronína soukro-
mého pátrání, neboť tuší, že věc není tak jednoduchá, jak se zdá.

Neviditelní Židé: přežili jsme holokaust / Eddie Bielawski
Autor byl na počátku 2. světové války malým židovským dítětem z vý-
chodopolského města Wegrów. To, co prožíval v letech 1941–1944, je
dnes stěží uvěřitelným příběhem touhy přežít.

Dobrovolník / Jack Fairweather
Jeden muž, armáda a tajná mise s cílem zničit tábor v Osvětimi: Sku-
tečný příběh odbojáře, který se nechal uvěznit v Osvětimi.

Šikmý kostel /  Karin Lednická
Románová kronika ztraceného města. Podtitul knihy lapidárně shrnu-
je příběh o někdejší pastevecké vesnici, která vystavěla svůj rozkvět
na těžbě uhlí, aby o století později zašla na úbytě - také kvůli těžbě
uhlí.

Alžběta a Nina: tajemství mojí babičky / Jana Poncarová
Nevyřčená slova kopou ty nejhlubší propasti. V pochmurných i krás-
ných Sudetech se skrývají stíny minulosti, které Alžbětinu rodinu roz-
dělily na desítky let…

Zuzanin dech / Jakuba Katalpa
Zuzana Liebeskindová je dcera cukrovarníka. Nic jí nechybí, kráčí ži-
votem lehce, obklopena láskou. Vzduchem se vznášejí vlákna přepá-
leného cukru. Třicátá léta dvacátého století v malém městečku
Holašovice jsou sladká. Teprve během německé okupace začne Zuza-
na dospívat. Bolestně vrůstá do dějin a dějiny se vpisují do ní. Protože
má židovský původ, je její osud předem daný.

Café Groll / Jan Štifter
Originální a čtivá novela o mladém lékaři, který dostal na starost lé-
kařský dohled nad lehkými dívkami v prvorepublikových Českých
Budějovicích. Rok 1920.

Sestra a sestřička / Magda Váňová
Psychologický román ze současnosti o složitosti rodinných a partner-
ských vztahů.

Okénko pro děti
Ilustrovaný atlas legračních faktů o mláďatech / Maja Säfströmová
Věděli jste, že malé žirafy při narození padají z dvoumetrové výšky?
(Auvajs!) Že malé koaly se zpočátku živí matčiným trusem? Že se
mořští koníci nerodí mamince, ale svému tatínkovi?...

Ilustrovaný atlas neuvěřitelných faktů o zvířatech / Maja Säfströmová
Věděli jste, že chobotnice má tři srdce? Že pštros neumí couvat? Že
včely nikdy nespí?...

Jak zvířata spí / Petra Bartíková
V noře, na stromě, hlavou dolů, hluboko pod vodou nebo za letu s jed-
ním okem otevřeným. I zvířata musejí spát, aby nabrala sílu do nové-
ho dne, jenže způsob, jakým spí, se od toho lidského velmi liší…

Jak zvířata jedí / Petra Bartíková
Vypadá jako něco mezi bobrem, kachnou a vydrou, a navíc nemá ža-
ludek. Chudák ptakopysk! Nahlédni do světa zvířecích jedlíků a zjisti,
jak zvířata jedí.

Nůše plná pohádek poskládaných do řádek / Jiří Žáček
Nová kniha lidových i jiných pohádek ve verších okouzlí malé čtená-
ře nejen pohádkovými příběhy, ale také jim ukáže, jak líbezná, důvěr-
ná, vtipná a krásná je jejich mateřština, jak umí zpívat.

Tlapková patrola. Dobrou noc, tlapky!
Báječná pětiminutová dobrodružství s tlapkami Tlapková patrola vy-
ráží znovu do akce! Parta statečných štěňat chrání pobřežní městečko
Adventure Bay a podá pomocnou tlapku, kdykoli je potřeba.

Vánoční tramvaj / Daniela Krolupperová
Adventní příběh o záhadě na konečné tramvaje. Text s krátkými věta-
mi a velkými písmeny doprovází celostránkové ilustrace. Pro čtenáře
od 6 let. První čtení

Popeláři jedou
Jak popeláři pracují? Jak to vypadá uvnitř popelářského vozu? Kam
se odpad odváží? Jak odpad vzniká a jaké druhy odpadu známe?

Co se děje ve včelím úlu / Petra Bartlíková
Pojď se s námi podívat přímo do úlu. Odkrývací leporelo.

Co se děje v mraveništi / Petra Bartíková
Pojď se s námi podívat přímo do mraveniště. Odkrývací leporelo.

Co se děje na stromě / Petra Bartíková
Poznej život na stromě! Pojď dál, vezmeme tě dovnitř, na návštěvu do
starého stromu… Odkrývací leporelo.

Štěpánův podivuhodný stroj / Zuzana Pospíšilová
Štěpán je neobyčejně zvídavý kluk. Všechno ho zajímá, všemu chce
přijít na kloub. Jakmile je v jeho dosahu nějaký přístroj, hned zkoumá,
jak funguje a jak by se ho dalo využít. Na otázku, čím by chtěl být, bez
váhání odpoví: „Budu vynálezcem!“ Co se stane, když se takový kluk
ocitne sám v noci s velkými starožitnými hodinami? Pro malé školáky.

Deník malého poseroutky 15: samá voda / Jeff Kinney
Pokračování humorných deníkových zápisků Grega Heffleyho do-
provázené komiksovými ilustracemi. Pro děti od 10 let

Třídnice 4.B. Pavel: Kapela / Michaela Fišarová
Třídnice 4.B. Natálie: Nový bráška / Michaela Fišarová
Pro čtenáře od 8 let

Ikabog / J. K. Rowlingová
Království jménem Přehršlánie bývalo nejšťastnější na světě. Oplýva-
lo spoustami zlata, zdejší král měl nejkrásnější knír ze všech a po
místních dobrotách lidé tančili blahem. Jen v mlžném Mokřadu na se-
veru žil podle legendy strašlivý Ikabog… Knihu ilustrovali výherci
ilustrátorské soutěže z celé České republiky.

Zloději dýmu 1, Svět démonů 2, Hořící království 3 / Sally Greenová
Fantasy série pro mládež.

Půjčit si můžete také deskové hry:
Procvičujeme násobilku, Ubongo, Telepatie, Země, město…
Ex Libris, Domino, Česká republika, Zpátky do lavic, Památky
Česko, Krycí jména, Umí prase léta? Plus, Zvířecí rodiny v kostce
Obrázkové Člověče nezlob se, Kloboučku hop
a další
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Výzva kronikářky
Uplynul podivný rok 2020 a na mně je, abych důležité události,

které nám přinesl, zapsala do kroniky. Ne všechno se dostane do No-
vohradského zpravodaje, ne o všem se doslechnu. Proto se obracím na
vás, představitele místních spolků, živnostníky, instituce… napište
o tom, jak se vám vedlo, co se u vás změnilo. Žádné sáhodlouhé romá-
ny, stačí pár řádek, které můžete poslat na muzeum@novehrady.cz
nebo donést přímo do muzea v přízemí Kulturně-spolkového domu.
Předem vám za tuto pomoc děkuji. J. Šáchová

Jaké byly Hrady kdysi?
Od září předloňského roku vychází v Novohradském zpravodaji

cyklus článků, které připomínají Nové Hrady let minulých, jak je ale
ještě někteří ze čtenářů pamatují. Teď se však podíváme do doby, která
už pamětníka nemá, vrátíme se do roku 1921. Toho roku v pamětní kni-
ze české obecné školy zaznamenal řídící učitel Jan František Svoboda
ceny potravin a některého dalšího zboží. Tak například 1 kg pšeničné
mouky stál 2 koruny v ceně úřední, ale pod rukou se prodával za 10 až
12 korun. Úřední cena kilogramu žitné mouky byla 1,12 Kč, pod rukou
za 5 Kč. Kilogram rýže jste mohli pořídit za 15 Kč, kilogram cukru za
8 Kč. Máslo stálo 24 až 30 korun za kilogram, sádlo bylo dražší, 36 ko-
run, umělý tuk (mastidlo, jak psal pan řídící) stál 19 korun. Kilogram
hovězího nebo telecího masa se prodával za 20 korun, vepřového za 30,
uzeného za 36 korun. Metrák brambor jste koupili za 52 korun. Jedna
obyčejná pánská košile stála 80 až 90 korun, pár pánských ponožek
14 korun, hotový oblek 1000 korun. Laciné cigarety Sport stály 16 ha-
léřů za kus, tak si zkuste spočítat, na kolik by vás přišel karton. K tomu
jen pro srovnání – pár dámských punčoch stál 35 korun. Všechna tahle
čísla ale neříkají nic, pokud nevíme, jaké byly tenkrát mzdy. Svůj plat
pan řídící nezmiňuje, ale začínající učitel měl prý v době první republi-
ky plat přibližně 800 Kč měsíčně, ten se mu každé tři roky zvedal
o 20%. Lidé, kteří pracovali v průmyslu, si tenkrát vydělali asi 600 až
700 korun měsíčně, ministr vlády 5000 korun.

Na závěr chci poděkovat všem pamětníkům, kteří si se svými
vzpomínkami a starými fotografiemi našli cestu do Novohradského
muzea. Díky nim tyto vzpomínky nezmizí a zůstanou zachovány pro
budoucnost.

Novohradské muzeum, J. Šáchová

Každé muzeum
je zdrojem poznání

Hlavní prostory Novo-
hradského muzea najdete
v přízemí Kulturně-spol-
kového domu (KSD), v uli-
ci Česká 74. Další muzejní
expozicí je Skanzen ochra-
ny státní hranice a železné
opony u hraničního přecho-
du N. Hrady – Pyhrabruck,
která je přitažlivá nejen
svým „pohraničním“ téma-
tem, ale je i cílem mnoha
návštěvníků během hlavní
turistické sezony. A často
na něj zavítají i ti, kteří zde
před rokem 1989 sloužili
u pohraniční stráže. V loň-
ském roce tam přibyl audi-
ovizuální informační panel,
který doplňuje poznání a
slouží hlavně v době, kdy
není skanzen přístupný.

Dalším rozšířením loňské muzejní nabídky je malá expozice
v bývalé vodárně u dolní brány, která seznamuje s životem na histo-
rických obchodních stezkách, a druhá expozice ve sklepení KSD,
kde se nám usadili čerti. Součástí nabídky Novohradského muzea
jsou i komentované prohlídky novogotické Buquoyské hrobky a
prohlídky města s průvodcem.

V rámci doprovodných programů se v muzeu konají i krátkodobé
tematické výstavy, přednášky ve spolupráci s badateli, spisovateli a
znalci místní historie nebo zajímavé projektové aktivity pro veřej-
nost či školní děti. Z loňského roku jsme „překlopili“ například
česko-rakouský projekt zaměřený na působení rodu Buquoyů na
Novohradsku, který by mohl zas o něco víc vypovědět a porozumět
jejich vlivu na naše město a krajinu.

Doufejme, že až bude společenská situace trochu příznivější, bu-
deme se moci k těmto všem nepostradatelným poznávacím aktivi-
tám vrátit a muzeum bude pro všechny opět přístupné.

Hodinový stroj kdysi odměřoval čas z věže novohradského koste-
la, dnes je vystaven v našem muzeu jako připomínka, jako symbol
časů dávno minulých. Na přelomu roku si klademe otázky, co může-
me očekávat od budoucnosti, a víc než jindy se ohlížíme za minulos-
tí. Ale žijeme přece tady a teď, tak proč se vracet k tomu, co dávno
odnesl čas? Třeba proto, že až čas nám ukáže, co je opravdu důle-
žité. V muzeu vidíme, že některé události, které se kdysi mohly jevit
jako zásadní, časem minuly a téměř po sobě nezanechaly stopu.
Naopak jindy drobné a zdánlivě zanedbatelné změny přinesly pře-
vrat. Tak tomu je ve společnosti a platí to i pro každého z nás.

A já přeji všem čtenářům Novohradského zpravodaje, aby do-
kázali rozeznat důležité od malicherného, hodnotné od bezcenné-
ho, hluboké od povrchního, aby věděli, komu a čemu věnovat
svůj čas.

Jitka Šáchová,Novohradské muzeum

Ing. Jitka Šáchová, muzejnice

Informační centrum města
INFORMUJE

Informační centrum města Nové Hrady (součást odboru KIC
N. Hrady) bude v lednu 2021 z důvodu opatření proti šíření onemoc-
nění COVID-19 otevřené v omezeném provozu.

Otevřeno bude: pondělí a středa, 9–11, 14–17 hod. nebo na zá-
kladě telefon. domluvy i v jiný náhradní termín, a to pro poskytnutí
nezbytných služeb pro místní občany.

Pro ty, kteří přijdou přispět finančním darem do Tříkrálové sbír-
ky, bude po dobu sbírky možný aktuální vstup na IC i po dohodě
s referenty IC. Kontakt na IC N. Hrady: 386 362 195, 602 150 208

Vstup do informačního centra bude možný pouze v ochranné rouš-
ce. Děkujeme za pochopení.
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Informační centrum města a jeho produkty
Informační centrum města,

které je součástí odboru KIC
Nové Hrady, potřebuje pro svo-
je dobré fungování nejen pros-
tor, ale i svoje produkty. Pro

klientelu z řad turistů a návštěvníků města a
regionu, je nezbytná opakovaná propagace a
marketing. Do této oblasti spadá mnoho jed-
norázových či pravidelných aktivit, které re-
ferent infocentra celoročně zajišťuje. Je to
např. shromažďování a aktualizace informací
o turistických cílech našeho města a bezpros-
tředního okolí, správa a aktualizace webové
stránky KIC (www.kicnovehrady.cz) a FB a
dalších turistických portálů.

Se vznikem Destinační společnosti Novo-
hradsko-Doudlebsko se vytvořil další prostor
pro spolupráci, neboť je třeba chápat i naše
město v souvislostech celého regionu.

Dále je nezbytná spolupráce s místními uby-
tovateli a provozovateli památek a expozic za
účelem vytvoření co nejucelenější a kvalitní na-
bídky k tomu, jak nejlépe strávit čas dovolené
v našem městě a regionu. K tomu následně
slouží i tištěné propagační materiály, které stále

návštěvníci využívají, a které lze získat na IC
v N. Hradech nebo i v okolí. Dalším tištěným
materiálem, které IC pravidelně sestavuje, je i
stolní městský kalendář, který putuje do každé
domácnosti v N. Hradech a osadách.

Propagace jednorázových akcí, ať kultur-
ních, spolkových, společenských či jiného
charakteru, se děje nejenom prostřednictvím
webu a aktuálnějšího Fcb KICu, ale stále i tra-
diční formou, a tím je výlep plakátů. S tím sou-
visí i jedna novinka. Ve spolupráci s kolegyní
Marií Mrkvičkovou z investičního odboru se
nám na konci loňského roku povedlo realizo-
vat projekt, díky němuž jsme mohly nechat
vyrobit celkem devět nových plakátovacích
ploch, které byly umístěny ve všech místních
osadách, na hraničním přechodu a u vstupu do
Terčina údolí. Díky tomu bude informování
našich občanů, ale i turistů zase o kousek
efektivnější a prospěje to i vzhledu místní-
ho prostranství. Za zhotovení plakátovacích
ploch bych tímto ráda poděkovala i panu Janu
Mrázovi.

Tímto také děkuji za celoroční spolupráci a
těším se na další pracovní setkání.

Do nového roku přeji všem čtenářům NZ,
občanům i turistům samé dobré zprávy,
správné informace a nezapomenutelné kul-
turní zážitky (snad vůbec nějaké budou J),
hodně sil, optimismu i zdravého rozumu,
dobrou náladu, čistou a pozitivní mysl, dosta-
tek štěstí, lásky i spokojenosti, ale zejména
pevné zdraví.

Jitka Duspivová, KIC Nové Hrady

Informační centrum města a jeho služby pro místní občany a turisty
Informační centrum Nové

Hrady, které se nachází v pří-
zemí radnice, je součástí od-
boru KIC Nové Hrady. Jeho
umístění naleznete za tím ok-

nem radnice, které je označené zeleným pís-
menem „i“.

V roce 2016 prošlo informační centrum vět-
ší dispoziční proměnou, a tak je nyní prostor
světlejší, přehlednější a účelnější pro zvýšený
počet návštěvníků, které naše město navštíví.
Nicméně IC neslouží pouze návštěvníkům
města, ale je informačním bodem pro všechny
místní občany.

A jaké služby IC nabízí? Je to zejména per-
manentní služba pro poskytování informací
o turistických cílech a službách cestovního
ruchu, je zde nabídka tištěných propagač-
ních materiálů o našem městě, Destinaci
Novohradsko-Doudlebsko a jižních Čech.
V nabídce je prodej knih, map a rozličných
upomínkových předmětů.

Nemalou součástí služeb je i kopírování,
tisk, skenování či laminace, vyhledávání zdro-
jů informací včetně dopravního spojení, tele-
fonické a písemné odpovídání na nejrůznější
dotazy, prodej vstupenek na místní kulturní
akce či ze vstupenkového portálu CBsystém.

Infocentrum zajišťuje i pravidelné a nezbytné
hlášení místního rozhlasu.

Až půjdete kolem „i“ a budete potřebovat
poradit, vstupte, ráda vás uvidím a obsloužím.
I v současné době pomůžeme v rámci možnos-
tí najít pro vás potřebné informace.

Všem vášnivým turistům, cyklistům a náv-
štěvníkům informačního centra přeji do no-
vého roku spousty pozitivních a ověřených
informací a spousty nezapomenutelných zá-
žitků.

M.T.Kolářová, KIC Nové Hrady

Ing. Jitka Duspivová,
referentka Informačního centra Nové Hrady

Martina Toth Kolářová,
referentka Informačního centra Nové Hrady

Krajský přebor Jihočeského kraje v karate 2020
Novohradští závodníci získali pět zlatých medailí a nominace na Mistrovství ČR
Krajský přebor v karate se konal v neděli 6. prosince 2020 v areálu Fight Clubu v Českých

Budějovicích. Na tuto nominační soutěže se sjelo přes sto karatistek a karatistů ze všech Jihoče-
ských škol a oddílů Bojových umění.

Na třech zápasištích - tatami odděleně vždy podle kategorií a za dodržení všech bezpečnostně
– hygienických podmínek se konaly soutěže kata (souborná cvičení sestavy) i kumite (souboj
dvojic dle pravidel WKF)

V disciplíně kata dorostenci zvítězil Marek Houser, v kategorii juniorů zvítězil Tomáš Balko.
V disciplíně kumite zvítězili dorostenka Natálie Machová, mezi dorostenci Marek Houser a v ju-
niorské kategorii Tomáš Balko. Všichni tři se nominovali na Mistrovství ČR v karate, které se
bude konat 19.12.2020 v Pardubicích.

Děkuji závodníkům za vzornou reprezentaci oddílu a všem, kteří nám pomáhají v našem
sportovním úsilí. I přes to, že děti závodily v rouškách, bylo na nich vidět, jak moc jsou šťastné a
jak jim závody chybí. Společně jsme to zvládli. Martin Hermann, předseda oddílu karate

Marek Houser a Tomáš Balko získali na Kraj-
ském přeboru v karate 1. místo v disciplínách
kata a kumite a zároveň nominaci na MČR
19.12.2020 v Pardubicích
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7. Krajský  přebor mládeže v Allkampf-Jitsu 6.12.2020 E-turnaj
Tři medaile do Nových Hradů

V neděli 6. prosince 2020 se konal E-turnaj 7. Krajský přebor mlá-
deže v Allkampf-Jitsu. Forma E-turnaje byla zvolena z důvodu vlád-
ních omezení Covid 19. Jednalo se o postupový závod na Mistrovství
ČR v AKJ, který pořádal oddíl TJ karate Nové Hrady.

Na přebor se přihlásilo rekordních 102 závodníků ze Školy bojo-
vých umění Most, Tiger Fight club Chomutov, Perun Gym Most, AKJ
Panthers Sokol Písek, AKJ Haciman Lázně Toušeň, AKJ SKP České
Budějovice, Sebeobrana AKJ na ZŠ v Trhových Svinech a z pořádající-
ho oddílu TJ karate Nové Hrady. A právě naši závodníci se v početném
startovním poli rozhodně neztratili, v kategorii starších žákyň zvítězi-
la Karolína Houserová, v kategorii žáci zvítězil Ondřej Morong a bron-
zovou medaili získal mezi juniory Marek Houser.

Samotná soutěž proběhla 6.12.2020,
kdy jednotliví závodníci cvičili určené
sestavy dle propozic, cvičení natočili na
video a pak zaslali pořadateli E-turnaje
elektronicky. Ve dnech 7.–9.12.2020
byla provedena administrace zaslaných
videozáznamů, kdy tyto roztřídili pořa-
datelé – zapisovatelé do jednotlivých
kategorií a dále pak komise rozhodčích
AKJ ČR provedla vyhodnocení a stano-
vila pořadí jednotlivých závodníků (viz
výsledková listina). Ceny jednotlivým
medailistům v daných kategoriích byly
zaslány poštou.

Vzhledem k tomu, že soutěž nebylo
možno v současné době organizovat kla-
sickou kontaktní formou a bylo nutné
vybrat závodníky, kteří budou v příštím
roce reprezentovat Jihočeský kraj na

24. Mistrovství ČR v Allkampf-Jitsu v roce 2021, byla zvolena tato for-
ma E-turnaje. Ze strany rodičů i dětí jsme zaznamenali velice kladné
ohlasy na tuto naši aktivitu, protože dle jejich vyjádření jim tréninky a
soutěže velmi chybí.

Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií bylo zveřejněno na FB a
Web stránkách Českého svazu Allkampf-Jitsu, SKP AKJ České Budě-
jovice a TJ Karate Nové Hrady.

Veliké díky patří našim sponzorům panu Martinovi Houserovi a Mar-
kovi Petráškovi, kteří nám poskytli materiální i finanční pomoc. Děkuje-
me Jihočeskému kraji za podporu v podobě grantu.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Karolína Houserová zvítězila
v kategorii starších žákyň

Marek Houser obsadil 3. místo
v kategorii junioři

Ondra Morong zvítězil v kate-
gorii mladší žáci

Mistrovství České republiky v karate 2020
Sedmé místo pro Nové Hrady
z republikového šampionátu

O víkendu 19.- 20. prosince 2020 se špičky českého karate utkaly na
Mistrovství ČR v Pardubicích. Krajská metropole hostila 397 závodní-
ků ze 63 klubů ze všech krajů naší země. Z Jihočeského svazu karate se
nominovali také naši závodníci z oddílu TJ karate Nové Hrady: Tomáš
Balko, Marek Houser, Natálie Machová, Martin Hermann a David Ma-
cho. Jak v disciplíně kata, tak i v disciplíně kumite.

Bohužel situace, která nastala doslova naši sestavu zbořila. Český
svaz karate rozhod, že se nebudou soutěže účastnit žákovské a Master
kategorie, tím byli vyřazeni Martin Hermann a David Macho. A také
přímé postupy z krajů byli podmíněny body z Národních pohárů, které
ovšem místo čtyř kol proběhly pouze dvě… Takže další co nepostoupili
na Mistrovství byli Tomáš Balko a Natálie Machová, přesto, že získali
nominaci krajskou.

V sobotu se utkaly dorostenecké a juniorské kategorie. Soutěžilo se
jak v kata – povinné sestavy, tak i ve sportovním zápase dvojic „kumi-
te“. V této kontaktní disciplíně bojovalo naše jediné želízko v ohni:
Marek Houser v kategorii kumite dorostenci +63 kg. V této nejtěžší do-
rostenecké váhové kategorii probíhaly složité souboje, ve kterých ne-
byla nouze o tvrdé střety. Marek byl opravdu rychlý a podařilo se mu
několik dobrých technik, bohužel rozhodčí to viděli jinak a místo bodů
trestali a tak se náš závodník vyfauloval. Druhý zápas byl Marek již
opatrnější a remízoval se soupeřem. Třetí zápas o postup o medaile zase
rozjel náš závodník jeden útok za druhým a opakoval se scénář z první-
ho kola, kdy po obloukovém kopu na střední pásmo soupeře ukazovali
rozhodčí dva body pro našeho borce, ale hlavní rozhodčí pozval na tata-
mi lékařku a ta to viděla jako tvrdou techniku… Tak snad příště. Marek

získal pro naše barvy 7. bodované místo a posunul se v žebříčku doros-
tenců ve své kategorii o pár pozic vpřed. Reprezentoval náš oddíl velmi
dobře, jen si někteří rozhodčí musí uvědomit, že děláme karate a ne
balet! Pro našeho závodníka a kouče byla tato soutěž dobrá zkušenost.

Věřím, že v budoucnu již proběhne Mistrovství ČR dle normálních
pravidel a za normálních podmínek s diváky a rodiči závodníků, kteří je
podpoří.

Přeji všem za oddíl karate v novém roce 2021 vše dobré a hlavně
pevné zdraví.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Marek Houser obsadil na MČR 2020 v karate 7. místo
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Takhle krásně nazdobené se nám vrátily
malé vánoční stromečky zpět. Z pětadvaceti
„nevydržely“ pouze dva – od kapličky na kři-
žovatce u zámku a z autobusového nádraží.
Jsem přesvědčena, že odešly až někam za
humna. Stromečky zatím necháme na dvorku
KSD a uvidíme, jak se jim bude přes zimu da-
řit. Na jednom stromečku zůstal „řetěz s žáro-
vičkami“, tak pro majitele vyřizuji – pokud ho
chcete zpět, tak je k dispozici na KSD. A dě-
kuji všem za všechny krásné ozdoby, co dělaly
vzájemnou radost.

K. Jarolímková

TV ANTÉNY

SATELITY
Montáže TV a SAT antén

pro bytové domy STA
a rodinné domy

Dodání a instalace setbox,
televizorů s normou DVBT2,

satelitních systémů a receiverů

Libor Vondrášek
tel. 602 314 046

P R O D Á M

SILNOSTĚNNOU

OCELOVOU
NÁDRŽ

NA DEŠŤOVOU VODU
ČI SEPTIK

O OBJEMU 22500 l
Váha cca 4 tuny.

Cena s dopravou a složením
do 30 km od Nových Hradů

za 65 tis.

Info. tel. 608 967 331
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Vážení spoluobčané,
oznamujeme Vám, že z důvodu aktuálních opatření souvisejících s COVID-19,

jsme nuceni zrušit náš Myslivecký ples,
plánovaný na 15. ledna 2021.

Situace nás velmi mrzí, všichni jsme se těšili.
Letošní rok nebude pro kulturu jednoduchý, přesto věříme,

že se spolu sejdeme na dalších akcích, které pro Vás připravujeme.
Mnoho štěstí v roce 2021!

Iveta Marhounová, předsedkyně Mysliveckého spolku Nové Hrady

Andělské PF 2021

Slétl k nám anděl
Potají
Tak jak to andělé
Dělají
Usedl u města
Na hrázi
S otázkou
Zda nám nic neschází?


