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Jakou máte spolupráce?
Jsem přesvědčena o tom, že mezi nejčastěji používaná slova dneška jsou: makáme, vyjedná-

váme, snažíme se, komunikujeme a spolupracujeme. To poslední slovo – spolupracujeme – sly-
šíme ze všech stran. Ale stále je ve tvaru vidu nedokonavého. Spolupráce tedy neustále trvá, ať
už v rámci různých institucí, projektů, organizací a samozřejmě i současné české vlády. A jaký
má ta, zejména vládní, spolupráce dnes výsledek? Znáte ho?

Možná se naši správci vlasti domnívají, že stačí spolupracovat, ale když se nedopracují k ně-
jakému výsledku, tak je to prostě jedno. Důležitý je jenom ten „proces“. Ale ono je potřeba tu
spolupráci také nějak a někdy dospolupracovat a mít z toho nějaký výsledek! Pokud vezmeme
poslední roční spolupráci českých vládnoucích stran, opozice a prezidenta, kam se ta spolupráce
dostala? Kde se momentálně nacházíme? Myslíte, že by bylo vhodné to napsat na titulní stranu
zpravodaje?

Pokud bych si představila, že podobným způsobem by spolupracovali například pekaři v pe-
kárně nebo kuchařky ve školní jídelně, byli bychom už hladoví šakali, co by vyli na měsíc. Z po-
litického hlediska vyjeme ale už rok!

A možná, že je problém i v tom, že sice spolupracovat bychom nějak uměli, ale neumíme pra-
covat spolu. Nebo nechceme. Neumíme si naslouchat, vnímat co nám druhý říká, uznat dobý ná-
pad druhého, a to i v případě, když je nám ten druhý nesympatický nebo to je blekota. A ten
nesympatický či blekota by měl zase uznat, že by se neměl točit jak holub na báni, občas chyt-
nout svůj egoismus za nos a ne-souhlasit. No, je v české kotlině práce jak na kostele, jehož věž je
někde vzhůru v oblacích a v nedohlednu.

Tak hlavu vzhůru, milí čtenáři, do dalšího jara. K. Jarolímková

Masopust v roce 2021 přežil! A to díky nej-
mladší novohradské chase… Sice s nějakými
odchylkami od zvyklostí, ale přece #$'
…více uvnitř čísla.                                   K. J.

Kdy jindy mají potěšit zajímavé lidské příbě-
hy, které mohou i inspirovat, než v současné
době? Kdo si šel za svými sny a nápady?
Více o tom najdete i v NZ.                        K. J.

Trenér mládeže oddílu karate Tomáš Hermann
obsadil 6. místo mezi světovou elitou"
(Více na str. 18)
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Fotomozaika
Kdo si maluje a tvoří, ten se má o trochu lépe. Obzvlášť v dnešní době.

Nástěnný novohradský kalendář s omalován-
kou byl a stále je pro vás k vyzvednutí v Kože-
lužně. Více informací uvnitř zpravodaje. K. J.

Módní přehlídka z první třídy potěší jistě všechny parádnice… K. J.

Masopustní čas a nálada ve školní družině nechyběly ani na nástěnkách…. K. J.
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Zápis ze 73. schůze městské rady

ze dne 20.01.2021

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

Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení ze 72. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 72. jednání rady města.

� 2. Úřední záznam – Osadní výbor
Byňov, Jakule, Štiptoň
Rada města bere na vědomí zápis Osadního
výboru Byňov, Jakule, Štiptoň a pověřuje
starostu Mgr. V. Hokra a radního p. M. Vr-
chotu jednáním ve věci zajištění geometric-
kého plánu.
Rada města schvaluje záměr prodeje částí
pozemků parc. č. KN 608/4 a 608/1 v k.ú.
Byňov dle graf. návrhu za částku 100 Kč/m2

a pověřuje tajemníka MěÚ zveřejněním na
úřední desce města.
(Rada obdržela úřední záznam od Osadního
výboru Byňov, Jakule, Štiptoň o provede-
ném jednání k žádosti Ing. P. Píšové, Byňov
o odkoupení části pozemku parc. č. 608/4
a části pozemku parc.č. 608/1 v k.ú. Byňov
z důvodu vjezdu na pozemek parc.č. 552,
k.ú. Byňov a výstavby garáže pro parkování
osobních automobilů. Osadní výbor nemá ná-
mitek s prodejem pozemků parc.č. KN 608/4
a 608/1 v k.ú. Byňov dle graf. návrhu.)

� 3. Úřední záznam – Osadní výbor
Byňov, Jakule, Štiptoň
Rada města bere na vědomí zápis Osadního
výboru Byňov, Jakule, Štiptoň a pověřuje
starostu Mgr. V. Hokra dalším jednáním ve
věci zajištění prodeje části pozemku parc. č.
974/9, k.ú. Štiptoň
(Rada obdržela úřední záznam od Osadního
výboru Byňov, Jakule, Štiptoň o provede-
ném jednání k žádosti společnosti Dřevot-
var 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 truhlář-
skou a tesařskou dílnu. Osadní výbor nemá
námitek s prodejem pozemku parc.č. KN
794/9 v k.ú. Štiptoň dle graf. návrhu.)

� 4. Úřední záznam – Osadní výbor
Údolí u N.H.
Rada města bere na vědomí zápis Osadního
výboru Byňov, Jakule, Štiptoň a poveřuje
starostu Mgr. V. Hokra a radního p. M. Vr-
chotu jednáním ve věci zajištění geometric-
kého plánu.
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mků parc.č. 688/2, parc.č. 688/3 a část po-
zemku parc.č. 1489/5 v k.ú. Údolí u Nových
Hradů za částku 100 Kč/m2 a pověřuje ta-
jemníka MěÚ zveřejněním na úřední desce
města.

(Rada obdržela úřední záznam od Osadní-
ho výboru Údolí u Nových Hradů o prove-
deném jednání k žádosti pana O. Pelecha
o prodej pozemků parc.č. 688/2, parc.č.
688/3 a část pozemku parc.č. 1489/5 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů. Část pozemku
parc.č. 1489/5 k.ú. Údolí u Nových Hra-
dů by byla oddělena tak, aby přístupová
cesta k pramenu a studánce zůstala v ma-
jetku města Nové Hrady tak, aby mohla
být tato část využívána veřejností. Osad-
ní výbor souhlasí s prodejem pozemků
parc.č. 688/2, parc.č. 688/3 a část pozemku
parc.č. 1489/5 v k.ú. Údolí u Nových Hra-
dů s ohledem na výše uvedené zachování
přístupu ke studánce.)

� 5. Tělocvična – ukončení smlouvy
o nájmu, výpůjčka prostor
Rada města schvaluje Dohodu o ukonče-
ní Smlouvy o nájmu nebytových prostor
mezi městem Nové Hrady a Tělový-
chovnou jednotou Nové Hrady ke dni
31.12.2021 a pověřuje starostu podpi-
sem Dohody o ukončení Smlouvy o ná-
jmu nebytových prostor.
(Rada obdržela od místostarosty Mgr. M.
Jarolímka návrh Dohody o ukončení Smlou-
vy o nájmu nebytových prostor mezi městem
Nové Hrady a Tělovýchovnou jednotou
Nové Hrady, Předávací protokol s přílohou a
návrh na zveřejnění výpůjčky prostor v tělo-
cvičně.)

� 6. Žádost o poskytnutí dotace na rok
2021 – Archa Borovany, o.p.s.
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti Archa Borovany, o.p.s. o poskytnutí
dotace na rok 2021 a postupuje žádost k pro-
jednání Finanční a Sociální komisi.
(Rada obdržela od společnosti Archa Boro-
vany, o.p.s. žádost o poskytnutí dotace na
rok 2021. Dotace je žádána na činnosti spo-
jené s trénováním paměti seniorů. Celkové
náklady na činnosti, na které je dotace žádá-
na, činí 26.890 Kč. Celková výše dotace dle
žádosti činí 22.890 Kč.)

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

� 8. Závěrečné vyhodnocení akce 129 293
4315 – Ministerstvo zemědělství
Rada města bere na vědomí Závěrečné
vyhodnocení Ministerstva zemědělství ČR
k akci 129 293 4315 Obnova Horního byňov-
ského rybníku na parc. č. 475 v k.ú. Byňov.
(Rada obdržela Závěrečné vyhodnocení
Ministerstva zemědělství ČR k akci 129 293
4315 Obnova Horního byňovského rybníku
na parc. č. 475 v k.ú. Byňov s výsledkem:
závěrečné vyhodnocení výše uvedené dota-
ce akce končí a poskytnutá dotace se defini-
tivně přiznává.)

� 9. Stanovení příplatků –
ředitel ZŠ Nové Hrady
Rada města schvaluje výši příplatku za ve-
dení (4. stupeň řízení) a osobního příplatku
dle návrhu.

(Rada projednala žádost ředitele ZŠ Nové
Hrady, Mgr. Karla Kříhy o stanovení pří-
platku za vedení a osobního příplatku. Sta-
rosta Mgr. V. Hokr spolu s místostarostou
Mgr. M. Jarolímkem předložili radě návrh
na stanovení osobního příplatku a příplatku
za vedení pro Mgr. K. Kříhu.)

� 10. Snížení ceny recyklačního poplatku
(papír) – Marius Pedersen
Rada města bere na vědomí oznámení spo-
lečnosti Marius Pedersen a.s., Hradec Krá-
lové o snížení ceny recyklačního poplatku
za separovaný odpad.
(Rada obdržela oznámení společnosti Mari-
us Pedersen a.s., Hradec Králové o snížení
ceny recyklačního poplatku za separovaný
odpad - PAPÍR z 1.000, Kč/t na 500,- Kč/t.
Změna bude provedena od 01.02.2021.)

� 11. Krajský úřad Jihočeského kraje –
žádost o dotaci na projekt "Galerie
Koželužna"
Rada města schvaluje podání žádosti o do-
taci na projekt Galerie Koželužna.
(Rada obdržela návrh žádosti na projekt:
Galerie Koželužna v rámci dotačního prog-
ramu: Podpora muzeí a galerií; Opatření:
1. Úpravy v expozicích. Cílem neinvestiční
dotace je výměna závěsných zařízení za
nové, kdy dojde ke zvětšení ploch pro obra-
zy a další umělecká díla a nainstalování no-
vého zabezpečovacího systému - alarmu.
Celkové náklady projektu jsou 50.000 Kč,
podíl žadatele v případě přidělení dotace je
20.000 Kč (40% celkových nákladů).)

� 12. Krajský úřad Jihočeského kraje –
žádost o dotaci na projekt "Propagace
expozice Novohradského muzea"
Rada města schvaluje podání žádosti o do-
taci na projekt Propagace expozice Novo-
hradského muzea.
(Rada obdržela návrh žádosti na projekt:
Propagace expozice Novohradského muzea
v rámci dotačního programu: Podpora mu-
zeí a galerií; Opatření: 2. Propagace muzeí a
galerií. Cílem dotace je propagace Novo-
hradského muzea formou pořízení fotogra-
fií, videospotů, fotostěny a příprava a tisk
pamětních listů. Celkové náklady projektu
jsou 50.000 Kč, podíl žadatele v případě
přidělení dotace je 17.000 Kč (34% celko-
vých nákladů).)

� 13. Krajský úřad Jihočeského kraje –
žádost o dotaci na projekt "NovoHraní
2021"
Rada města schvaluje podání žádosti o do-
taci na projekt NovoHraní.
(Rada obdržela návrh žádosti na projekt:
NovoHraní v rámci dotačního programu:
Podpora kultury; Opatření: Podpora kultu-
ry. Cílem dotace je propagace, prezentace
a navázání na předchozích 10 let festivalu
Novohradského Hraní. Celkové náklady
projektu jsou 135.000 Kč, podíl žadatele
v případě přidělení dotace je 47.250 Kč
(35% celkových nákladů).)

� 14. Krajský úřad Jihočeského kraje –
žádost o dotaci na projekt "Hudební
festival Jihočeské Nové Hrady"
Rada města schvaluje podání žádosti o do-
taci na projekt Hudební festival Jihočeské
Nové Hrady.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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(Rada obdržela návrh žádosti na projekt: Hu-
dební festival Jihočeské Nové Hrady v rámci
dotačního programu: Dotace na reprezentaci
Jihočeského kraje v oblasti kultury; Opat-
ření: Pořadatelství významných kulturních
aktivit na území Jihočeského kraje. Cílem
dotace je propagace a prezentace festivalu
klasické hudby. Celkové náklady projektu
jsou 260.000 Kč, podíl žadatele v případě
přidělení dotace je 160.000 Kč (61,54% cel-
kových nákladů).)

� 15. Krajský úřad Jihočeského kraje –
žádost o dotaci na projekt
"Mezinárodní šachový turnaj OPEN
Nové Hrady 2021"
Rada města schvaluje podání žádosti o dota-
ci na projekt Mezinárodní šachový turnaj
OPEN Nové Hrady 2021.
(Rada obdržela návrh žádosti na projekt:
Mezinárodní šachový turnaj OPEN Nové
Hrady 2021 v rámci dotačního programu:
Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje
v oblasti vědy, mládeže a sportu; Opatření:
Opatření č. 1 - Pořadatelství významných
aktivit celorepublikového nebo meziná-
rodního významu na území Jihočeského
kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu.
Cílem dotace je uspořádání mezinárodní-
ho šachového turnaje, který navazuje na
již dva uskutečněné ročníky, při kterých
se setkávají nejen mladí hráči, kteří zde
mohou rozvíjet své herní zkušenosti. Cel-
kové náklady projektu jsou 110.500 Kč,
podíl žadatele v případě přidělení dotace je
25.500 Kč (23,08% celkových nákladů).)

� 16. Krajský úřad Jihočeského kraje –
žádost o dotaci na projekt "Město Nové
Hrady – DA (SDH Údolí)"
Rada města schvaluje podání žádosti o dota-
ci na projekt Město Nové Hrady - DA (SDH
Údolí).
(Rada obdržela návrh žádosti na projekt:
Město Nové Hrady - DA (SDH Údolí)
v rámci dotačního programu: Investiční
dotace pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí Jihočeského kraje; Opatření:
1; Podopatření: Druhé podopatření - Poří-
zení DA. Cílem dotace je pořízení nového
dopravního automobilu za účelem zlepšení
akceschopnosti výjezdové jednotky JPO
V SDH Údolí u Nových Hradů. Celkové
náklady projektu jsou 1.300.000 Kč, po-
díl žadatele v případě přidělení dotace
(i s příspěvkem MV GŘ HZS ČR na zá-
kladě příslibu předběžné alokace ve výši
450.000 Kč) je 1.000.000 Kč (76,92% cel-
kových nákladů).)

� 17. Rozpočtové opatření č. 1/2021
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2021.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 1/2021.)

� 18. 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.)

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

Zápis ze 74. schůze městské rady

ze dne 25.01.2021

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

Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení ze 73. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 73. jednání rady města.

� 2. Vyjádření O.V. – prodej pozemku
Kudlač
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemku parc. č. KN 2519 v k.ú. Vyšné
o výměře cca 2-5 m2, za částku 100 Kč/m2 a
pověřuje tajemníka MěÚ zveřejněním na
úřední desce města.
(Rada obdržela úřední záznam od Osadního
výboru Nakolice-Vyšné-Obora o provedeném
jednání k žádosti manželů D. a A. Kudlačo-
vých, 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. Osadní výbor
souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. KN
2519 v k.ú. Vyšné o výměře cca 2-5 m2.)

� 3. Byt k pronájmu – Komenského ulice
čp. 188
Rada města souhlasí se zveřejněním proná-
jmu nemovité věci formou výběrového říze-
ní II - pozemku parc.č. st. 12/5, k.ú. Nové
Hrady, jehož součástí je objekt k bydlení čp.
188 (byt 2+1 o velikosti 106,74 m2). Rada
pověřuje tajemníka MěÚ Nové Hrady zve-
řejněním na úřední desce města dle návrhu.
(Rada projednala návrh zveřejnění proná-
jmu nemovité věci formou výběrového říze-
ní II - pozemku parc.č. st. 12/5, k.ú. Nové
Hrady, jehož součástí je objekt k bydlení čp.
188. Jedná se o pronájem bytu 2+1 o veli-
kosti 106,74 m2.)

� 4. Zadávací dokumentace Pořízení
vybavení do ZŠ Nové Hrady včetně
zajištění bezbariérovosti – úprava
sociálního zázemí, registrační číslo
projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014770
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci k veřejné zakázce: Pořízení vybavení do
ZŠ Nové Hrady včetně zajištění bezbariéro-
vosti - úprava sociálního zázemí.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací doku-
mentace k veřejné zakázce: Pořízení vybavení
do ZŠ Nové Hrady včetně zajištění bezbarié-
rovosti - úprava sociálního zázemí.)

� 5. Jmenování komise pro otevírání
obálek, hodnotící komise, seznam
obesílaných firem k VZ – Pořízení
vybavení do ZŠ Nové Hrady včetně
zajištění bezbariérovosti – úprava
sociálního zázemí, registrační číslo
projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014770
Rada města jmenuje komisi pro otevírání
obálek na akci: Pořízení vybavení do ZŠ
Nové Hrady včetně zajištění bezbariérovos-
ti - úprava sociálního zázemí ve složení:
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Lucie Kříhová a
Marie Mrkvičková, náhradníci: Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Lenka Roulová a Vlasta
Kučerová.
Rada města jmenuje hodnotící komisi na
akci: Pořízení vybavení do ZŠ Nové Hra-
dy včetně zajištění bezbariérovosti - úpra-
va sociálního zázemí ve složení: Ing.
Pavel Hamberger, Jaroslav Faktor a Ing.
Pavla Vaněčková a náhradníci: Bc. Ro-
man Schmidt, Miroslav Šlenc a Josef Sý-
kora.
Rada města schvaluje seznam obesíla-
ných firem dle návrhu s tím, že další ucha-
zeči se mohou přihlásit na základě výzvy,
která bude zveřejněna na internetových
stránkách města.
(Rada obdržela návrh na jmenování komise
pro otevírání obálek a návrh na jmenování
hodnotící komise k veřejné zakázce: Poří-
zení vybavení do ZŠ Nové Hrady včetně
zajištění bezbariérovosti – úprava sociál-
ního zázemí, včetně seznamu obesílaných
firem.)

� 6. Zápis – Finanční komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
Finanční komise Rady města Nových Hra-
dů konané v období dne 25.01.2021.
(Rada obdržela zápis z jednání Finanční ko-
mise ve věci posouzení a hodnocení výbě-
rového řízení na akci Nové Hrady - Veveří -
Vrt HV-3.)

� 7. Výběrové řízení – "Nové Hrady -
Veveří - vrt HV-3"
Rada města bere na vědomí protokol o ote-
vírání obálek s nabídkami na akci: Nové
Hrady - Veveří - vrt HV-3.
Rada města schvaluje jako dodavatele ve-
řejné zakázky "Nové Hrady - Veveří - vrt
HV-3", společnost Stavební geologie - geo-
průzkum České Budějovice, spol. s r. o.,
České Budějovice a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.
(Rada obdržela protokol o hodnocení a po-
souzení nabídek k zakázce "Nové Hrady -
Veveří - Vrt HV-3" ze dne 18.01.2021.
Celkem byly v rámci výběrového řízení
podány 3 nabídky. Hodnotící komise do-
poručila vybrat jako dodavatele společnost
Stavební geologie – geoprůzkum České Bu-
dějovice, spol. s r. o., České Budějovice,
která nabídla nejnižší cenu (430.530,40 Kč
bez DPH).)

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

Zápis ze 75. schůze městské rady

ze dne 01.02.2021

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

Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 74. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 74. jednání rady města.

� 2. Vyjádření O.V. – prodej pozemku
Macho
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemku parc. č. 511 v k.ú. Obora u Vyšné-
ho o celkové výměře cca. 170 m2, za částku
100 Kč/m2 a pověřuje tajemníka MěÚ zve-
řejněním na úřední desce města.
(Rada obdržela úřední záznam od Osadního
výboru Nakolice-Vyšné-Obora o provede-
ném jednání k žádosti pana J. Macha, bytem
České Budějovice o odkup části pozemku
parc. č. 511 v k.ú. Obora u Vyšného o celko-
vé výměře cca. 170 m2. Část předmětného
pozemku přímo sousedí s pozemky žadatele
a byla by využívána pro skladování dřeva.
Osadní výbor souhlasí s prodejem části po-
zemku parc. č. 511 v k.ú. Obora u Vyšného
o celkové výměře cca. 170 m2.)

� 3. Informační cedule – Apatyka Café
Rada města souhlasí s umístěním infor-
mační cedule na průčelí domu č.p. 13,
Nové Hrady pro paní J. Šerou, (Apatyka
Café) Nové Hrady za předpokladu klad-
ného vyjádření/stanoviska MěÚ Trho-
vé Sviny, odboru výstavby, památek a
územního plánování a MěÚ Nové Hra-
dy, stavebního úřadu.
(Rada obdržela od paní J. Šeré, (Apatyka
Café) Nové Hrady žádost o povolení umís-
tění informační cedule na fasádu domu č.p.
13 na náměstí v Nových Hradech Na průčelí
domu č.p. 13 bude umístěna cedule z dibond
desky s textem. Výška 180 cm, šířka 80 cm,
barva pozadí bílá, text černý (dle návrhu).)

� 4. Žádost o odkoupení částí pozemku –
Poles
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemku p.č. 971/33 v k.ú. Nové Hrady dle
návrhu za min. částku 200 Kč/m2 a pověřu-
je tajemníka MěÚ zveřejněním záměru na
úřední desce města.

(Rada obdržela od pana B. Polese, Nové
Hrady žádost na odkup části pozemku
parc.č. 971/33. Nově vzniklé pozemky bu-
dou využity pro výstavbu 16 ks garáží o cel-
kové ploše cca 428 m2. Stavba by byla
realizována generálním dodavatelem, kdy
budou postaveny všechny garáže v jedné
etapě s ohledem na okolní zástavbu a celist-
vost objektu dle návrhu.)

� 5. Pronájem pozemku – Jihočeský
Lunapark
Rada města souhlasí s krátkodobým pro-
nájmem pozemku u autobusového nádraží
Emilu Chaloupkovi, České Budějovice za
podmínek splnění všech legislativních po-
vinností.
(Rada obdržela žádost pana E. Chaloupky
(Jihočeský Lunapark) o krátkodobý pro-
nájem pozemku na účelem provozování
pouťových atrakcí včetně plánovaných ter-
mínů.)

� 6. Zápis – Sociální komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
sociální komise ze dne 01.02.2021 a schva-
luje přidělení bytu č. 24 v DPS Nové Hrady
paní S. Budínové, Byňov. Rada města ne-
schvaluje přidělení bytu v DPS p. I. Pechán-
kovi, Č.Budějovice.
Rada města schvaluje na základě doporuče-
ní a zápisu z jednání Sociální komise rady
města Nové Hrady přidělení bytu v domě
čp. 191 (byt č. 1, o velikosti 2+1, 70,72 m2)
paní L. Šromové, Horní Stropnice a pověřu-
je Technické služby města Nových Hradů
(p. Duspivová) přípravou nájemní smlouvy.
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
sociální komise s doporučením poskytnout
finanční prostředky pro společnosti: Hospic
sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Domov pro
seniory Horní Stropnice, PREVENT 99,
z.ú., Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s., Ji-
hočeské centrum pro zdravotně postižené a
seniory, o.p.s., Domov pro seniory Kaplice,
Archa Borovany dle návrhu.
(Rada obdržela zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 01.02.2021 s doporučením pro
radu.)

� 7. Zápis – finanční komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
finanční komise a současně na základě dopo-
ručení od Sociální komice schvaluje poskyt-
nutí prostředků pro společnosti: Hospic sv.
Jana N. Neumanna, o.p.s. ve výši 10.000 Kč,
PREVENT 99, z.ú. ve výši 5.000 Kč, Hos-
picová péče sv. Kleofáše, o.p.s. ve výši
10.000 Kč, Jihočeské centrum pro zdravot-
ně postižené a seniory, o.p.s. 4.000 Kč, Do-
mov pro seniory Kaplice, Archa Borovany
16.000 Kč.
Rada města schvaluje návrh poskytnutí fi-
nančního daru pro Domov pro seniory Hor-
ní Stropnice ve výši 35.000 Kč a postupuje
návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise konané dne 25.01.2021 s doporučením
pro radu.)

� 8. Pronájem nebytových prostorů –
objekt čp. 45
Rada města schvaluje pronájem nebytových
prostor v objektu č.p. 45, Nové Hrady dle
návrhu o výměře 95 m2 paní M. Hrbáčkové,
Nové Hrady za částku 550,-Kč/m2/rok, na

dobu pěti let s tříměsíční výpovědní lhůtou
a pověřuje Technické služby města Nových
Hradů (p. Duspivová) přípravou nájemní
smlouvy.
Rada města neschvaluje pronájem nebyto-
vých prostor v objektu č.p. 45, Nové Hrady
paní L. Tourkové, T. Sviny.
(Rada po zveřejnění projednala žádosti paní
M. Hrbáčkové, Nové Hrady, a paní Mgr. L.
Tourkové, Trhové Sviny ve věci pronájmu
nebytových prostor v objektu č.p. 45, Nové
Hrady. Paní M. Hrbáčková předložila na-
bídku 550Kč/m2 (+ 38 420 Kč v příprav-
ných a bouracích pracích na provozovně),
proto byla její nabídka vyhodnocena jako
výhodnější oproti nabídce paní Mgr. Tour-
kové (505 Kč/m2).)

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

� 10. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení
(Rada byla starostou informována o probí-
hajícím stavebním řízení a neměla k němu
připomínky.)

� 11. Vzor Dodatku č.1 ke smlouvám
o zabezpečení svozu, odstraňování
a ukládání komunálního odpadu
Rada města schvaluje vzor Dodatku č.1 ke
smlouvám o zabezpečení svozu, odstraňo-
vání a ukládání komunálního odpadu a po-
věřuje starostu podpisem dodatků.
(Rada projednala na základě účinnosti no-
vého zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech
návrh dodatku č.1, kdy se od 01.01.2021
mění smlouva o zabezpečení svozu, odstra-
ňování a ukládání komunálního odpadu.
Tento dodatek bude uzavřen se všemi pod-
nikatelskými subjekty, které jsou zapojeny
do systému zabezpečení svozu, odstraňová-
ní a ukládání komunálního odpadu.)

� 12. Žádost o finanční podporu na akci
Bytový dům Nové Hrady č.p. 191
Rada města schvaluje podání Žádosti o fi-
nanční podporu na akci Bytový dům Nové
Hrady č.p. 191 a pověřuje starostu města,
Mgr. V. Hokra, podáním žádosti.
(Rada projednala žádost o finanční podporu
na akci Bytový dům Nové Hrady č.p. 191,
která bude adresována Parlamentu ČR, Pos-
lanecké sněmovně - předsedkyni Rozpočto-
vého výboru PS.)

� 13. Příloha č. 1 k obecně závazné
vyhlášce č. 2/2019
Rada města bere na vědomí Přílohu č. 1
k obecně závazné vyhlášce č. 2/2019.
(Rada projednala rozúčtování nákladů za
provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů za rok 2020. Skutečné
náklady na sběr a svoz komunálního odpa-
du činily v roce 2020 celkem 2.007.888 Kč.
Celkový počet poplatníku v roce 2020 činil
2634. Cena celkem na jednoho poplatníka
činila 762,29 Kč.)
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Zápis ze 76. schůze městské rady

ze dne 10.02.2021

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

Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 75. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 75. jednání rady města.

� 2. Žádost o podporu – Chodník
Vitorazská ulice – II. Etapa
Rada města schvaluje podání žádosti o pod-
poru projektu s názvem: Chodník Vitorazská
– II. Etapa v rámci programu Integrovaný re-
gionální operační program.
(Rada projednala návrh žádosti o podporu
projektu s názvem: Chodník Vitorazská - II.
Etapa v rámci programu Integrovaný regio-
nální operační program (IROP). Předmětem
projektu je vytvoření nového chodníku po-
dél komunikace III/15616. Chodník bude
dlouhý 191,55m (levá strana komunikace) a
107,8m (pravá strana komunikace). Dále
bude vytvořeno bezpečné osvětlené místo
pro přecházení komunikace III/15615, insta-
lováno veřejné osvětlení, úprava místa pro
zastávku autobusové dopravy a výsadba
zeleně podél dolní části chodníku. Celko-
vé náklady projektu činí 2.237.243,89 Kč.
Celkové způsobilé výdaje: 1.550.000 Kč,
z toho dotace činí 1 472 500,-Kč, vlastní
zdroje financování: 77.500 Kč (vlastní po-
díl 5%) + nezpůsobilé náklady projektu
687 243,89 Kč.)

� 3. Žádost o podporu – ROZVOJ
AKTIVIT V KC NOVÉ HRADY
Rada města schvaluje podání žádosti o pod-
poru projektu s názvem: ROZVOJ AKTIVIT
V KC NOVÉ HRADY v rámci programu
Integrovaný regionální operační program.
(Rada projednala návrh žádosti o podporu
projektu s názvem: ROZVOJ AKTIVIT V
KC NOVÉ HRADY v rámci programu In-
tegrovaný regionální operační program
(IROP). Jedná se o navázání na projekt, kte-
rý byl realizován v letech 2017 až 2018, kdy
došlo k přestavbě jeslí na komunitní cen-
trum. Předmětem projektu je rozšíření kera-
mické dílny o venkovní pec se zázemím, tj.
včetně skladu na vybavení a obsluhu pec,
rekonstrukce bývalé garáže na re-use cen-
trum a úprava venkovní plochy za účelem
pohybových aktivit. Celkové náklady pro-
jektu činí 3.336.017,96 Kč. Celkové způso-
bilé výdaje: 3.104.795 Kč, z toho dotace
činí 2 949 555,75, vlastní zdroje financová-
ní: 155.239,75 Kč (vlastní podíl 5%) + ne-
způsobilé náklady projektu 231 222,96Kč.)

Zápis ze 77. schůze městské rady

ze dne 15.02.2021

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

Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 76. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 76. jednání rady města.

� 2. Odpuštění nájemného – J. Šerá
Rada města schvaluje prominutí nájemného
z nebytových prostor v objektu č.p. 14 paní
J. Šeré, NH po dobu opatření vlády ČR
k nouzovému stavu a trvání omezení užívá-
ní předmětných prostor pro podnikání, resp.
za období 5.10.2020 - 31.1.2021 a pověřuje
Technické služby města Nových Hradů pří-
pravou dodatku k nájemní smlouvě.
(Rada obdržela žádost od paní J. Šeré, NH
k prominutí nájemného nebytových prostor
- nebytové prostory v objektu č.p. 14 za ob-
dobí 5.10.2020 - 31.1.2021.)

� 3. Zápis finanční komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
finanční komise ze dne 15.02.2021.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise ze dne 15.02.2021 s doporučením pro
radu.)

� 4. Výběrové řízení na akci "Pořízení
vybavení do ZŠ Nové Hrady včetně
zajištění bezbariérovosti – úprava
sociálního zázemí, registrační číslo
projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014770"
Rada města schvaluje dodavatele společnosti
ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r.o. Třebíč
na akci: Pořízení vybavení do ZŠ Nové Hra-
dy včetně zajištění bezbariérovosti - úprava
sociálního zázemí, registrační číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014770 a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise ve věci posouzení a hodnocení zadáva-
cího řízení na akci Pořízení vybavení do ZŠ
Nové Hrady včetně zajištění bezbariérovosti
- úpravy sociálního zázemí. V rámci zadáva-
cího řízení byly posuzovány nabídky, které
podaly společnosti Tangenta, spol. s r. o., Čes-
ké Budějovice a ARCHATT PAMÁTKY,
spol. s r.o. Třebíč. Finanční komise doporuču-
je radě města podepsat smlouvu se společností
ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r.o. Třebíč,
která podala nejvýhodnější nabídku s nabíd-
kovou cenou 799.313,19 Kč bez DPH.)

� 5. Výběrové řízení – byt č.p. 188
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 106,74 m2) Janu
Márovi, Nové Hrady a pověřuje Technické
služby města Nových Hradů (p. Duspivová)
přípravou nájemní smlouvy.

(Rada obdržela zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 15.02.2021, kde byl projedná-
ván pronájem bytu v objektu k bydlení čp.
188 (byt 2+1 o velikosti 106,74 m2). Komi-
se doporučuje přidělení bytu panu Janu Má-
rovi, Nové Hrady.)

� 6. Rozpočtové opatření č. 02/2021
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 02/2021.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 02/2021.)

� 7. Prodej pozemku – manželé
Vochoskovi (po zveřejnění)
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 276/4 v k.ú. Nové Hrady o celko-
vé výměře 63 m2 manželům B a P. Vo-
choskových, bytem Nové Hrady za částku
100 Kč/m2 a postupuje návrh ke schválení
zastupitelstvu města.
(Rada po zveřejnění záměru prodeje poze-
mku parc. č. 276/4 v k.ú. Nové Hrady o cel-
kové výměře 63 m2 projednala žádost
manželů B. a P. Vochoskových, bytem
Nové Hrady o koupi tohoto pozemku.)

� 8. Tělocvična – výpůjčka prostor +
fitness (po zveřejnění)
Rada města schvaluje výpůjčku nebytových
prostor (tělocvična) o celkové podlahové
ploše 183,75 m2 organizaci Tělovýchovná
jednota Nové Hrady, Nové Hrady za částku
418,-Kč/m2/rok, na dobu pěti let s tříměsíční
výpovědní lhůtou a pověřuje Technické
služby města Nových Hradů (p. Duspivová)
přípravou nájemní smlouvy.
(Rada po zveřejnění záměru vypůjčit neby-
tové prostory (tělocvična) o celkové podla-
hové ploše 183,75 m2 projednala žádost
Tělovýchovné jednoty Nové Hrady, Nové
Hrady a souhlasila s podmínkami výpůjč-
ky na dobu 5 let. Prostory budou Tělový-
chovnou jednotou využívány pro její členy
a oddíly: karate, kopané, basketbalu, bad-
mintonu a sportu pro všechny.)

� 9. Odměny členům výborů a komisí
Rada města souhlasí s předloženým návr-
hem na výplatu jednorázové odměny za vý-
kon funkce členům komisí a výborů, kteří
nejsou členy zastupitelstva města, a po-
stupuje návrh k projednání zastupitelstvu
města.
(Rada obdržela od MěÚ Nové Hrady, Ekono-
mického odboru - mzdová účetní souhrnný
podklad pro výplatu jednorázové odměny za
výkon funkce členům komisí a výborů, kteří
nejsou členy zastupitelstva města. Odměny
u výborů a komisí jsou v částce 200 Kč za jed-
nání. Osadní výbory mají roční odměnu ve
výši 2.000 Kč.)

� 10. Ukončení nájemní smlouvy –
Restaurace Pod Radnicí (nám.
Republiky 46, N.H.)
Rada města schvaluje ukončení nájemní
smlouvy J. Trajera, IČO: 74103431 na po-
zemek parc.č. st. 84/1, k.ú. Nové Hrady -
Restaurace Pod Radnicí čp. 46 k 31.3.2021
s prominutím výpovědní lhůty.
Rada města schvaluje záměr pronajmout
nebytové prostory v přízemí objektu stav-
by čp. 46 na pozemku parc.č. st. 84/1 o cel-
kové ploše 285,05 m2 za minimální částku
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425 Kč/m2/rok a pověřuje tajemníka MěÚ
Nové Hrady zveřejněním záměru pronaj-
mout nemovitou věc dle návrhu.
(Rada obdržela výpověď z nájemní smlouvy
od J. Trajera, IČO: 74103431 na pozemek
parc.č. st. 84/1, k.ú. Nové Hrady - Restaura-
ce Pod Radnicí čp. 46.)

� 11. Pronájem – E.ON Energie, a.s.
Rada města schvaluje záměr pronajmout
část pozemku 816/10, k.ú. Nové Hrady
o výměře 30 m2 dle návrhu, na dobu určitou
deseti let, za částku 6.000 Kč bez DPH za
rok a pověřuje tajemníka MěÚ zveřejněním
na úřední desce města.
(Rada obdržela žádost od společnosti E.ON
Energie, a.s., České Budějovice o pronájem
části pozemku parc. č. 816/10, k.ú. Nové
Hrady - plocha odpovídající dvěma parko-
vacím stáním. Na části pozemku by byla
vybudována a umístěna dobíjecí stanice
pro elektromobily. Dobíjecí stanice by
sloužila pro nabíjení dvou kusů elektromo-
bilů současně. Nabízená výše nájemného
činí 6.000 Kč bez DPH za rok, žadatel se
bude též podílet na úklidu a údržbě dobíje-
cí stanice.)

� 12. Pronájem - prodloužení nájemní
smlouvy – KLUB VOJENSKÉ
HISTORIE A TECHNIKY NOVÉ
HRADY  z.s.
Rada města schvaluje záměr bezplatně vy-
půjčit pozemky parc.č. KN 1401/1 a KN
1401/4, k.ú. Štiptoň, na dobu určitou deseti
let a pověřuje tajemníka MěÚ zveřejněním
na úřední desce města.
(Rada obdržela od organizace KLUB
VOJENSKÉ HISTORIE A TECHNIKY
NOVÉ HRADY z.s. žádost o prodloužení
nájemní smlouvy k pozemkům parc.č. KN
1401/1 a KN 1401/4, k.ú. Štiptoň. Jedná se
bezúplatný pronájem pozemků za účelem
táboření a vykonávaní jiných aktivit slouží-
cích k výchově mládeže.)

� 13. Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 10/2006 -
GIS MISYS – TKP geo s.r.o.
Rada města schvaluje Dodatek č. 4 k licenč-
ní smlouvě č. 10/2006 a pověřuje starostu
jeho podpisem.
(Rada obdržela návrh Dodatku č. 4 k li-
cenční smlouvě č. 10/2006 uzavřené mezi
nabyvatelem: Město Nové Hrady a posky-
tovatelem: TKP geo s.r.o. ve věci aktualiza-
ce SW GIS MISYS na 15. verzi.)

� 14. PREVENT – Závěrečná zpráva
o realizaci služby terénní sociální práce
ve městě Nové Hrady za rok 2020
Rada bere na vědomí Závěrečnou zprávu
o realizaci služby terénní sociální práce ve
městě Nové Hrady za rok 2020 od organiza-
ce PREVENT 99 z.ú., Strakonice.
(Rada obdržela od organizace PREVENT
99 z.ú., Strakonice Závěrečnou zprávu
o realizaci služby terénní sociální práce ve
městě Nové Hrady za rok 2020.)

� 15. Kalkulace vodné stočné 2021 –
ČEVAK
Rada města souhlasí se Smlouvou o provo-
zování vodovodů a kanalizací pro veřejnou

potřebu města Nové Hrady se společností
ČEVAK a.s., České Budějovice a postupuje
ke schválení zastupitelstvu města návrh kal-
kulace vodného a stočného pro rok 2021.
(Rada města obdržela od společnosti
ČEVAK a.s., České Budějovice návrh ceny
pro vodné a stočné pro rok 2021 včetně ná-
vrhu Smlouvy o provozování vodovodů a
kanalizací pro veřejnou potřebu města Nové
Hrady.)

� 16. Dohoda o výběru poplatků
a předávání dokladů
– Marius Pedersen a.s.
Rada města schvaluje Dohodu o výběru po-
platků a předávání dokladů se společností
Marius Pedersen a.s., Hradec Králové a po-
věřuje starostu jeho podpisem.
(Rada obdržela návrh Dohody o výběru po-
platků a předávání dokladů se společností
Marius Pedersen a.s., Hradec Králové.)

� 17. Protokol o předání a převzetí stavby
– Polní cesta v k.ú. Veveří u Nových
Hradů a v k.ú. Mýtiny
Rada města bere na vědomí Protokol o pře-
dání a převzetí stavby - Polní cesta v k.ú.
Veveří u Nových Hradů a v k.ú. Mýtiny a
postupuje návrh k projednání zastupitelstvu
města.
(Rada obdržela Protokol o předání a převze-
tí stavby - Polní cesta v k.ú. Veveří u No-
vých Hradů a v k.ú. Mýtiny. Předmětem
předání je stavba, která byla realizována
Českou republikou - Státním pozemkovým
úřadem, Krajským pozemkovým úřadem
pro Jihočeský kraj, Pobočkou České Budě-
jovice na základě schváleného návrhu poze-
mkových úprav. Celková účetní investiční
hodnota stavby činí 16.049.580,18 Kč včet-
ně DPH.)

� 18. Úřad pro zastup. státu ve věcech
majetkových: doplnění žádosti o zřízení
věcného břemene přístupu – areál
bývalé PS Nové Hrady
Rada města bere na vědomí sdělení Úřadu
pro zastup. státu ve věcech majetkových ve
věci doplnění žádosti o zřízení věcného bře-
mene přístupu - areál bývalé PS Nové Hra-
dy a pověřuje tajemníka MěÚ Ing. V.
Schussera zadáním objednání geometrické-
ho plánu pro pozemek parc.č. KN 844/6,
k.ú. Nové Hrady dle návrhu.
(Rada obdržela sdělení od Úřadu pro za-
stup. státu ve věcech majetkových ve
věci doplnění žádosti o zřízení věcného
břemene přístupu - areál bývalé PS Nové
Hrady. Za účelem přístupu do bývalého
areálu PS Nové Hrady bude zřízeno na
pozemku parc.č. KN 844/8 a části poze-
mku parc.č. 844/6 (cca 11m2), vše k.ú.
Nové Hrady, věcné břemeno. Výše jme-
nované pozemky se nacházejí ve vlast-
nictví Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových.)

� 19. Ministerstvo zemědělství – Souhlas
se zadáním akce a podmínění příslib
dotace – Obnova a rekonstrukce
rybníku na parc.č. 544 v k.ú. Údolí
u Nových Hradů
Rada města bere na vědomí Souhlas se za-
dáním akce a podmínění příslib dotace - Ob-
nova a rekonstrukce rybníku na parc.č. 544
v k.ú. Údolí u Nových Hradů a pověřuje

MěÚ Nové Hrady, investiční a majetkový
odbor přípravou podkladů pro realizaci
akce (výběrové řízení ad.) dle výzvy Minis-
terstva zemědělství ČR.

Starosta města informoval radu o Souhlasu
se zadáním akce a podmínění příslibu dota-
ce na akci 129 393 4132 - Obnova a rekon-
strukce rybníku na parc.č. 544 v k.ú. Údolí
u Nových Hradů. Příslib dotace na výše
uvedenou akci činí 2.234.826 Kč (z cel-
kové ceny byly vyčleněny neuznatelné
náklady na odstranění sedimentu ve výši
219.112 Kč).

� 20. Zhodnocení bezpečnostní situace
sl. o. OOP TS r. 2020 – okrsek Nové
Hrady – PČR, obvodní oddělení T. Sviny

Rada města bere na vědomí Zhodnocení
bezpečnostní situace sl. o. OOP TS - okrsek
Nové Hrady za období 01.01.2020 do
31.12.2020.

(Rada obdržela od PČR, Krajského ředitel-
ství policie Jihočeského kraje obvodního
oddělení T. Sviny Zhodnocení bezpečnost-
ní situace sl. o. OOP TS - okrsek Nové Hra-
dy za období 01.01.2020 do 31.12.2020.
V roce 2020 došlo ke spáchání 30 trestných
činů (o 4 méně oproti roku 2019), z toho
10 trestných činů bylo majetkového charak-
teru, kdy se 7 případů povedlo objasnit, 6 tr.
činů bylo spácháno v dopravě, 7 tr. činů na
úseku maření výkonu rozhodnutí ve věci
nelegální těžby vltavínů a 7 tr. činů na úse-
ku občanského soužití a drog. Dále bylo v
roce 2020 řešeno 59 přestupků (v roce 2019
bylo 79 přestupků), z toho 13 přestupků ma-
jetkových (krádeže), 26 přestupků proti ob-
čanskému soužití, 13 přestupků v dopravě a
7 přestupků na úseku nelegální těžby neros-
tu vltavín v lokalitě Jakule. Na obvodním
oddělení jsou dále evidovány události, cel-
kem 26, kdy se jedná o ostatní oznámení od
občanů, vlastní zjištění a dožádání od ostat-
ních subjektů, tj. pracovní úrazy, vnitrostát-
ní pátrání po osobách, náhlá úmrtí aj.
Dohled nad silničním provozem byl zajiš-
ťován ve spolupráci s hlídkami dopravní
policie, dopravní kontroly byly zaměřeny
na požívání návykových látek, rychlost
jízdy, správné parkování a průjezd ná-
kladních vozidel ulicí Vitorazská k hra-
ničnímu přechodu a průjezd vozidel ulicí
Údolská. V souvislosti s nastalými opat-
řeními ohledně COVID 19 bylo kontrolo-
váno porušování vládních nařízení. Byla
též provedena kontrola hraničního značení
v úseku Vyšné - N. Hrady - Šejby (nebylo
zjištěno poškození značení).)

� 21. Správní řízení

Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

(Rada byla starostou informována o pro-
bíhajících správních řízení, ve kterých je
město účastníkem řízení, a neměla k nim
připomínky.)

� 22. Stavební řízení

Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.

(Rada byla starostou informována o probí-
hajících stavebních řízeních a neměla k nim
připomínky.)

INFORMACE Z RADNICE
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Střípky z radnice
Boj s Covidem 19 – respirátory pro občany,
nanoroušky pro školáky

I nás se samozřejmě dotýká každodenně současná covidová situace.
Na úřadě se snažíme udržet provoz nejenom otevřením úřadu veřejnosti,
ale též vlastní aktivitou. Pro občany i nadále platí různé formy pomoci
(zajištění nákupu, poradenská činnost, technická podpora pro školáky
i nabídka využití městských objektů), neustále také sledujeme vývoj
opatření a hledáme nové možnosti...

V souvislosti s dalším zpřísněním nařízení a povinnosti nošení res-
pirátorů jsme též na základě dohody v radě města objednali 10 000 ks
respirátorů a také několik stovek dětských nanoroušek. S ohledem na
současnou situaci na trhu bychom měli tyto ochranné pomůcky obdržet
na začátku března, poté bychom opět ve spolupráci s našimi hasiči a in-
formačním centrem rádi zahájili distribuci občanům. Pro tuto formu po-
moci jsme se rozhodli, protože vnímáme, že mnoho občanů nemá
možnost respirátory či potřebné nanoroušky pro děti (zejména pro škol-
ní výuku) nyní koupit v našem městě. Zároveň jsme mohli využít i na-
bídku Hospodářské komory ČR k výhodnému objednání respirátorů a
antigenních testů. Než bude jasné, jak bude řešena další distribuce
ochranných pomůcek ze strany státu (např. po vzoru Rakouska, kde za-
slali respirátory zdarma sociálně slabším občanům), rozhodli jsme se
respirátory nakoupit a chtěli bychom v první fázi v počtu 5 ks na osobu
touto formou pomoci těm, kteří se jinak k respirátorům hůře dostanou.

U dětí ze základní školy bychom mladším ročníkům (respirátory se
nevyrábějí v dětské velikosti) nabídli dvě speciální nanoroušky, které
jsou po aplikaci dezinfekce opakovatelně použitelné. U starších roční-
ků předpokládáme, že již využijí respirátory, které bychom ve spolu-
práci se školou taktéž poskytli. Bližší informace o termínu a způsobu
distribuce bude upřesněna formou hlášení v městském rozhlase, na in-
ternetových stránkách města a facebooku.

Školská zařízení
Musím přiznat, že provoz školy a školky, distanční výuka, její různé

formy a zejména termín návratu všech dětí do školy jsou i pro mne
osobně po dlouhé měsíce něčím, co často řeším. Desítky rodičů mne os-
lovilo se svými postřehy, názory či stížnostmi a mnohdy následovala
dlouhá povídání o tom, jak vše probíhá, co by se mohlo zlepšit, kdo fun-
guje, kdo ne…

Mám k naší škole velmi blízký vztah, vždycky jsem se snažil spo-
lečně s dalšími členy rady a zastupitelstva o maximální možnou podpo-
ru ve formě materiálního zabezpečení a podmínek k výuce, nicméně
přímo do samotné výuky nemohu ani já, ani nikdo další z rady zasáh-
nout. Již od jarní vlny jsme opakovaně škole nabízeli pomoc, aby byla
lépe připravena na zvládání distanční výuky. Finanční pomoc šla i ze
strany ministerstva školství (notebooky pro učitele), přesto přímou vý-
uku vedení školy plnohodnotně nenabídlo. Vše zůstalo pouze na vlastní
aktivitě jednotlivých učitelek a učitelů.

Nechci být v tento moment negativní, spíše chci využít této malé
poznámky k tomu, abych jménem vedení města i rodičů a dětí poděko-
val těm učitelkám a učitelům, kteří se nespokojili s pouhým zasíláním
úkolů, ale formou výuky přes Skype či jiné platformy nenechali děti
doma pouze opakovat, ale posouvali je v látce dopředu…

Je smutné, že na mnohých školách v okolí byli schopní vše zvládat
rychlým přechodem na Skype či MS-Teams. Tam ale již jaro a letní mě-
síce většinou využili k zajištění techniky, proškolení pedagogů a ná-
slednému seznámení dětí s případným způsobem distanční výuky.
V NH první školení pedagogů v této oblasti proběhlo dle mých infor-
mací až v době jarních prázdnin a s výsledkem, že i nadále je pouze na
rozhodnutí jednotlivých pedagogů, jak a zda tuto formu využijí…

S ohledem na plánovaný návrat žáků do škol (snad v průběhu břez-
na?) tak možná alespoň v posledních dnech či týdnech před návratem
dojde ke zlepšení. Jestli však bude po znovuotevření škol možné dohnat
látku a dostat děti na úroveň, na které by měly být, je těžko odhadnutel-
né. Jsem však přesvědčený, že tam, kde učitelé byli v přímém kontaktu
s dětmi, to bude jednodušší. Proto ještě jednou klobouk dolů před těmi,
kteří a které dělali vše, co bylo v jejich silách. A přestože se sami museli
mnoho věcí naučit a vyzkoušet, nebáli se a zkusili to…

Chtěl jsem být spíše pozitivní, ale opakované příklady a přístup ně-
kterých osob není úplně lehké chválit. Jsou však i výjimky, a to nejen
mezi učiteli…

Po celou dobu pandemie bez přerušení funguje školní kuchyně, což
je velká pomoc i pro rodiny a seniory. Všem kuchařkám proto patří vel-
ké poděkování.

Jsem rád, že hodně rodičů vnímalo a kladně hodnotilo aktivitu, která
se odehrává ve školní družině. Určitě není jednoduché vymýšlet pro
děti program v době, kdy jsou omezeny různé formy pohybových akti-
vit nebo se s ohledem na počasí moc nedá fungovat v přírodě. Poděko-
vání si jistě paní „družinářky“ zaslouží i za nácvik a ukázku masopustu.

Mateřská škola
Jak v průběhu jara, tak vlastně celý podzim a zimu jede naplno i naše

školka. Přestože se i školce covid úplně nevyhnul, nemělo to vliv na
provoz, a především na zdraví dětí a vzdělávací proces. Za zvýšených
covidových opatření se i zde povedlo udržet tradici masopustního kole-
dování a karnevalu, které si děti i paní učitelky společně užily. Měl
jsem možnost být osobně u toho a musím ocenit, jak malí koledníčci a
jejich kamarádi v maskách zvládali nejen zpěv a masopustní kolečko,
ale také několikeré opakovaní pro potřeby natáčení.

Na konci loňského roku došlo k modernizaci vybavení školkové ku-
chyně (konvektomat, nové nerezové stoly ad.). Ihned po instalaci nových
zařízení jsem slyšel chválu o tom, jak paní kuchařky dětem vyvařují. Po
ochutnání masopustních koblihů tuto chválu rád potvrzuji…

Všem zaměstnankyním mateřské školy bych chtěl proto za nás všech-
ny poděkovat za jejich nasazení a zvládání tohoto složitého období.

Projekty – příprava a realizace
Zimní období je pro nás na radnici tradičně spojené s přípravou no-

vých dotačních žádostí. Velké projekty jsme podávaly již v prosinci
(skate park a pumptracková dráha, sál hotelu Máj, osadní místnost
v Byňově) a na začátku roku jsme se snažili připravit projekty a žádosti
o dotace na výstavbu chodníku ve Vitorazské ulici, na aktivity v areálu
komunitního centra a připravujeme též přihlášku do soutěže Obec přá-
telská rodině. Tradičně jsme též žádali o podporu kulturních a sportov-
ních akcí, aktivit muzea a hasičů (2. část pro zajištění dotace na nové
hasičské auto pro SDH Údolí) v rámci grantů Jihočeského kraje. Detai-
ly k těmto žádostem najdete v zápisech z jednání rady města, stejně tak
jako informace k zahájení nových projektů, které již byly dotačně pod-
pořeny. Na začátku března začne rekonstrukce sociálních zařízení
v obou školních budovách, bude též vypsáno výběrového řízení na do-
davatele počítačů a další IT techniky pro ZŠ. Pravděpodobně v březnu
též vybraná firma zahájí práce na průzkumném vrtu u úpravny vody
Veveří.

Z ministerstva zemědělství jsme obdrželi dobrou zprávu o přidělení
dotace (dotační příslib) k opravě rybníku v Údolí (v zatáčce ve směru
do HS). I zde nás čeká příprava výběrového řízení s tím, že samotné sta-
vební práce začnou na podzim.

Vodné a stočné, odpady
V závěru loňského roku jsme provedli výběrové řízení na provozo-

vatele našeho vodohospodářského majetku. Stará tříletá smlouva kon-
čila, proto bylo nutné provést nové řízení. Podmínky byly v principu
stejné, situace na trhu však přinesla velmi pozitivní výsledek, který pro
nové období přinese minimálně tři pozitiva. První je stabilita fungování
s provozovatelem ČEVAK, který se i v minulosti o náš majetek velmi
dobře staral a byl vždy schopný zajistit i krizové situace při poruchách.

MěÚ Nové Hrady in formuje
Úřední hodiny Městského úřadu Nové Hrady
jsou od 15.02.2021 do odvolání obnoveny v plném rozsahu, tj.:

Pondělí: 8.00–17.00 hod. (polední pauza 11.00–12.00)
Středa: 8.00–17.00 hod. (polední pauza 11.00–12.00)
Pátek: 8.00–11.00 hod.

Pravidla nouzového stavu platná od 15. února 2021 dostupná na
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/
nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

pokračování na str. 9
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Druhým efektem smlouvy je cena vzešlá z výběrového řízení, což nám
přináší v průběhu tří let dva milióny navíc v nájemném, které se násled-
ně využívá pro obnovu našeho vodohospodářského majetku. Třetím po-
zitivem je dopad pro občany. To, že díky snížení ceny od provozovatele
můžeme navýšit nájemné, znamená pro občany to, že původně plánova-
né každoroční navyšování ceny za účelem dosažení limitu stanoveného
ministerstvem pro povinnou obnovu majetku již nebude třeba a cena
vodného a stočného tak již bude pouze kopírovat inflační nárůsty. Pro
rok 2021 tak cena zůstává stejná jako v loňském roce a i výhled pro další
roky je v tomto směru optimistický.

Horší situace je u odpadů. Rok 2020 přinesl velký nárůst odvezené-
ho komunálního odpadu, což je jistě způsobeno i koronavirem. Větší
pobyt dětí a celých rodin doma, k tomu asi i více času věnovanému
úklidu domů a domácností přinesl nárůst jak u popelnicového svozu,
tak i na sběrném dvoře. Když k tomu připočteme i vyšší tonáž nebez-
pečného odpadu, navýšení ceny za pronájem boxů na tříděný odpad,

vyšší poplatek Sdružení Růže za společný systém tříděného odpadu a
především navýšení poplatků za recyklaci některých komodit (plast,
papír), pak vše znamená silný nárůst nákladů na celý systém svozu od-
padu. V radě města jsme se ale domluvili, že výši ročního poplatku pro
občany, chalupáře i podnikatele měnit nebudeme.

Zrušené akce
S ohledem na stávající pandemická opatření musíme zrušit některé

plánované akce. Z tohoto důvodu se neuskuteční Městský spolkový
bál, Novohradská číše nebo třeba tradiční posezení k Mezinárodnímu
dni žen. Proto bych alespoň touto formou chtěl ženám popřát vše dobré
k jejich svátku a poděkovat za všechnu péči, starostlivost a lásku, kte-
rou dělají náš společný svět krásnější. Covidové období přineslo nové
starosti a výzvy pro všechny rodiny, většinou to však bývají maminky,
které vedle vlastní práce zvládají i dohled nad distanční výukou a dal-
ším programem pro své děti. Tak přeji vše nejlepší a věřím, že na svátek
maminek už budeme moci popřát i osobně při dobré muzice…

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Město Nové Hrady
oznamuje o volné pracovní pozici na místo

referent informačního centra
8. platová třída, doba určitá – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

(předpokládaná doba trvání MD 3 roky)
místo výkonu práce: Nové Hrady

předpokládaný nástup: 01.06.2021, nebo dle dohody

Charakteristika pozice:
informování občanů a návštěvníků města v rozsahu nabízených služeb KIC (např. standardní
služby cestovního ruchu, turistické zajímavosti, všeobecné informace o Nových Hradech a
regionu); nákup a prodej zboží, propagačních materiálů a upomínkových předmětů v prosto-
rách IC; plakátování, hlášení místního rozhlasu, distribuce NZ; účast na veletrzích CR, shro-
mažďování a tvorba příspěvků do NZ; městské prohlídky pro veřejnost a návštěvníky města
(v ČJ a NJ); účast na kulturních, společenských a turistických akcích a aktivitách pořádaných
KIC N. Hrady nebo ve spolupráci s Destinací N-D.

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
− dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
− studijní obor cestovního ruchu výhodou
− další znalosti, dovednosti a předpoklady: aktivní znalost NJ (AJ výhodou),

řidičský průkaz skupiny „B“, práce na PC, komunikativnost, flexibilita.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR, věk minimálně 18 let, způ-
sobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka.

Náležitosti přihlášky:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
kontakt na uchazeče (telefon, e-mail), datum a podpis.

Přílohy přihlášky:
strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál pří-
padně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhon-
nost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělá-
ní, souhlas se zpracováním osobních údajů, motivační dopis.

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete nejpozději do 19.03.2021
na adresu: Městský úřad Nové Hrady, podatelna, nám. Republiky čp. 46, 373 33 Nové Hrady.
Podrobnější informace o pracovní pozici podá: Květuše Jarolímková, telefon: 602 150 208,
e-mail: kic@novehrady.cz.

Ústní pohovory proběhnou dne 29.03.202021, konkrétní čas pohovoru bude uchazeči sdě-
len telefonicky nebo e-mailem. Písemně nevyžádané přílohy přihlášky budou po 30 dnech od
skončení výběrového řízení skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběro-
vé řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ing. Vladimír Schusser, tajemník Městského úřadu Nové Hrady

Finanční úřad informuje
Vzhledem k současné epidemiologické si-

tuaci nebude letos možné uskutečnit výjezdy fi-
nančního úřadu na městské či obecní úřady za
účelem poskytnutí informací občanům a pomoci
s vyplňováním daňových přiznání k dani
z příjmů fyzických osob.

Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní
pracoviště v Č. Budějovicích nyní funguje pro
veřejnost v omezeném režimu – podatelna je
otevřena každé pondělí a středu od 8 do 17 hodin,
platby v hotovosti přijímáme od 8 do 15.30 hod.
Stejně jako ostatní orgány státní správy do-
poručujeme, aby nás poplatníci kontaktovali
předem telefonicky (ústředna 387 723 111) a
mohli jsme tak některé záležitosti předjednat.

Děkujeme za pochopení.
S přáním pevného zdraví

Ing. Miloslav Vágner
ředitel sekce územního pracoviště

Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Územní pracoviště v Č. Budějovicích
F. A. Gerstnera 1/5, 370 01 Č. Budějovice
Tel.: +420 387 723 301
GSM: +420 602 691 618
e-mail: miloslav.vagner@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz

MUDr. Nataša Návarová
oznamuje, že upravuje
ordinační hodiny takto:
Po 6.30 – 12.00 hod.
Út (7.30 – 11.30 hod. – domov pro

seniory H. Stropnice)
12.00 – 18.00 hod. – ordinace pro
pracující

St 6.30 – 12.00 hod.
Čt 6.30 – 12.00 hod.
Pá 6.30 – 10.00 hod.

Injekce a odběry krve: 6.30 – 7.00 hod.
Převazy: 7.00 – 7.30 hod.
Akutní případy: 7.30 – 9.00 hod.,

dále jen pro objednané pacienty
Tel.: 386 362 130

pokračování ze str. 8
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Vážení spoluobčané, milí dárci.
Jelikož letošní Tříkrálová sbírka byla prodloužena až do 24. ledna,

nestihl jsem předat výsledky sbírky do uzávěrky únorového Novohrad-
ského zpravodaje. Také nějakou dobu trvalo, než se ustálily výsledky
on-line koledování. A tak přináším zprávu o průběhu a výsledcích
koledování až dnes.

Do kasiček, které byly k dispozici na obecních úřadech, poštách,
v kostelích a na novohradském infocentru se celkem vysbíralo 29 582 Kč
a „do“ on-line kasčky se vysbíralo 19 352 Kč. Celkem jste tedy přispěli
48 934, což je vzhledem k situaci, kterou nyní zažíváme, velice hezký
výsledek a já vám všem za něj moc děkuji. Také bych chtěl nyní poděko-
vat i těm, kteří mi pomáhali s přípravou a průběhem Tříkrálové sbírky.

Situace to pro nás všechny byla naprosto nová a dlouho jsem nevě-
děl, jak ji uchopit. Nakonec jsem se nechal inspirovat již „zavedeným“
způsobem a oslovil jsem pana J. Šmída, který nám velice ochotně vyro-
bil moc hezkou videoupoutávku se třemi králi, kteří procházeli téměř
všemi obcemi, kde naše Oblastní charita Tříkrálovou sbírku pořádá.
Video můžete stále zhlédnout na You Tube kanálu města Nové Hrady.
Jediní tři králové, kteří letos „chodili“, byli sourozenci Petráškovi –
Marek, Pepa a Tonda, kteří se ve videu velmi hezky tohoto úkolu
zhostili. Další dobrovolníci nahráli a nazpívali hudbu nebo načetli text.

Dále bych chtěl poděkovat panu starostovi V. Hokrovi, který zajistil
tisk letáků o Tříkrálové sbírce. Následně je pak mnoho dobrovolníků
rozneslo do vašich schránek a vy jste se tak mohli lépe dozvědět, jak a
na co můžete přispět.

A v neposlední řadě patří dík i paní K. Jarolímkové, která mi poskytla
cenné kontakty a zajistila prezentaci jak na stránkách a You Tube kanálu
města, tak i na mnohých plakátcích a v novinách. Také velice děkuji všem
těm, kteří se ujali klasických kasiček a měli za ně zodpovědnost. I to byla
velká a nezastupitelná pomoc při organizaci a průběhu sbírky.

Závěrem bych vás chtěl informovat, že přispět do on-line kasičky je
možné až do konce dubna 2021. Stačí jen zadat do internetového vyhle-
dávače tuto adresu www.trikralovasbirka.cz a zde se dozvíte vše ostat-
ní. Kdybyste si nevěděli rady, doporučuji zhlédnout videoupoutávku se
třemi králi na youtube kanálu infocentra Nové Hrady.

Přeji mnoho sil, zdraví a také radosti v těchto náročných dnech.
Za Oblastní charitu Nové Hrady – Václav Švarc,

koordinátor Tříkrálové sbírky

Ukliďme novohradské lesy
Vítání jara – pojďte s námi

Myslivecký spolek Cech sv. Huberta organizuje dne 20. 3. 2021
od 9.00 hodin akci s názvem Ukliďme novohradské lesy. Jak již ná-
zev napovídá, chceme vyrazit do lesů v okolí Nových Hradů a vyčis-
tit od odpadků okolí lesních cest. Plán jsou tři vozidla s přívěsnými
vozíky se třemi řidiči, členy Cechu sv. Huberta s rodinnými přísluš-
níky a vy, občané nejen Nových Hradů, kteří máte zájem o přírodu a
její ochranu. Vítání jsou všichni, kdo chtějí podat přírodě Novohrad-
ska pomocnou ruku. Sraz bude na parkovišti u autobusového nádra-
ží. Vzhledem k té skutečnosti, že MOPíci z Nových Hradů včele
s Láďou Starým plánují akci Vítání jara, domluva byla na místě.
Takže dopoledne cca do 11.00 hodin úklid lesů a poté ve 13.00 ho-
din sraz u školní družiny, kde bude připraven program pro děti
zakončený opékáním buřtů v Sokolím hnízdě.

Pokud se tedy rozhodnete zúčastnit společného úklidu, napište
nám zprávu do mailu cechsv.huberta@gmail.com nebo na mobil
723 579 442 s uvedením počtu dobrovolníků, vezměte s sebou pra-
covní rukavice a dobrou náladu. Vše ostatní zajistíme. Vzhledem
k měnící se situaci ohledně vládních nařízení a případných nařízení
Krajského úřadu věříme, že se akce s účastí veřejnosti uskuteční.
Pro všechny případy sledujte naše FB stránky cech sv. huberta a
naše webové stránky Cech sv. Huberta, kde budou zveřejněny aktu-
ální informace k akci.

Co se týká samotné úklidové akce, chtěli bychom tímto založit
tradici a šířit osvětu ohledně znečišťování přírody a vodních toků.
Už dnes víme, že nás dvacátého března čeká dost práce, neboť někte-
ří lidé jsou prostě nepoučitelní. Nasbíraný odpad následně členové
spolku vytřídí a uloží k odborné likvidaci. Všem, kteří se rozhodnou
nám pomoci předem děkujeme a těšíme se s vámi a vašimi dětmi na
viděnou buď při úklidu nebo na Vítání jara s MOPíky.

Za Cech sv. Huberta Martin Brychta

VÍTÁNÍ JARA 2021 – ZO ČSOP Nové Hrady
Pokud nám situace v naší zemi dovolí, zveme všechny děti i rodiče

co mají chuť přivítat letošní jaro v Sokolím hnízdě na Nových Hradech.

Vítání jara a putování
za pokladem

Kdy? V sobotu 20. 3. 2021
Sraz? Před školní družinou
Začátek? V 13.00 hodin
Kde se bude akce konat? Na stezce Sokolí hnízdo
Co potřebujete s sebou? Vhodné oblečení a obutí do přírody,

skvělou náladu a hodně kamarádů.

Na stezce vás budou čekat otázky z přírody. Na tábořišti budou
připraveny soutěže, společně budeme hledat poklad, který bude pat-
řit všem dětem a také nás čeká první jarní opékání buřtů na tábořišti
v Sokolím hnízdě.

Přijďte s námi přivítat jaro!!!!

Těšíme se na vás, Ochránci přírody z Nových Hradů

Naše únorové tvoření
Při hodinách prvouky jsme si na téma „Člověk a jeho zdraví“ poví-

dali o našem těle. I správné oblékání je součástí našeho zdraví, proto
jsme si zkusili při výtvarné výchově navrhnout oblečení postavy. Vý-
sledkem byla malá módní přehlídka toho, co jsme vymysleli. Také jsme
si zkusili formou koláže vytvořit středověký hrad, prostě jsme „vybu-
dovali“ hrady na Hradech.

Do doby dávno minulé - do pravěku, kdy se naše planeta hemžila
ještěry a brontosaury, jsme zavítali pomocí škrobové techniky. Byla to
prima zábava.

Snad se nám to všem povedlo na výbornou.
Žáci I.A + Mgr. Jana Tomášková
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Co se dělo
ve školce…

Velmi nás těší opravdu nádherné zimní po-
časí, které nám umožňuje provozovat ty pravé
zimní radovánky – od stavění sněhuláků po
jízdu na lopatách.

Ve školce jsme také měli pár zajímavých
návštěv. Nejdříve nás navštívil sokolník s ukáz-
kou dravých ptáků. Děti si prohlídly a seznámi-
ly se s životem orla, výra, káněte a sýčka.

Také nás navštívila paní knihovnice z Be-
nešova nad Černou. Děti ze tříd Broučků a
Sluníček si užily dvě zajímavá dopoledne ve společnosti
krásných knih různých žánrů. Dozvěděly se vše, co by
měly vědět před první návštěvou knihovny, poslechly si
ukázky z některých pohádkových knih, zahrály si divad-
lo „Perníková chaloupka“ a stihly i vymalovat omalo-
vánku. Paní knihovnici moc děkujeme, že nám věnovala
svůj čas a přijela za námi do Nových Hradů.

Další akce ve školce se jmenovala „Pracujeme se dře-
vem“. Jak již název naznačuje, týkala se všeho, co má
spojitost se dřevem. Děti se z videa dozvěděly něco z teo-
rie, např. jak roste les, jaké jsou druhy dřeva, jak se zpra-
covává a jaké nástroje k tomu potřebujeme. Ukázaly
i svou praktickou zručnost při řezání pilkou a na závěr
i samostatně z dřívek slepily modely autíčka a letadla,
které si odnesly domů.

Pan Michael Tröstl ze ZUŠ v Nových Hradech nám
při své návštěvě ve školce přinesl na ukázku okolo
20 hudebních nástrojů. Na každý z nich dětem zahrál a
vysvětlil jim, o jaký druh hudebního nástroje se jedná.
Děti si každý nástroj mohly prohlédnout a většinu
z nich i vyzkoušet. Na závěr děti pozval do ZUŠ, kde
se na ně již těší.

Nedílnou součástí této doby je vždy masopust. Bohu-
žel jsme ho nemohli uspořádat jako každý rok tradičně
v hotelu Máj se vší parádou, tak jak jsme zvyklí, ale ve
školce jsme to také dobře zvládli. Nechyběla nám ani
hostina v podobě tradičních masopustních koblížků.
Předškoláci připravili masopustní koledu a po udělení
povolení od pana starosty jsme si masopust i masopustní
karneval s maskami moc užili. Sestřih ze školkové a dět-
ské masopustní koledy je k vidění na fcb města Nové
Hrady, na YOU TUBE kanálu město Nové Hrady je
sestřih i celá Školková koleda.

V této pravé zimní atmosféře zdravíme všechny ze
školky a přejeme všem nadále pevné zdraví, abychom si
mohli společně užívat veselé dny ve školce.

Vaše novohradská školka

Karneval žabičkyMasopus

Projektový den s knížkami Projektový den se dřevem

Sokolník v MŠ

Karneval Sluníčka
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I přes nepříznivou situaci jsme společně s druháky a prv-
ňáky nacvičili koledu a ve spolupráci s Kulturním-informační
centrem pro vás připravili krátké video. Děkujeme paní
I. Motyčákové a S. Kovářové za vynikající koblížky a panu
kameramanovi za krásné video. Odkaz pro shlédnutí videa
https://www.youtube.com/watch?v=2RQJHmUY3gM, nebo
zadáním „Dětská masopustní koleda“ do vyhledávače You Tube
kanál města Nové Hrady.

Masopustní pozdravení
Letošní rok nám bohužel nepřeje,
zdá se, že zbývá už jen trocha naděje.
Masopust slaviti letos jsme nemohli,
tak jsme si k veselosti trošičku pomohli.
Pro Vás všechny naše milé,
připravili jsme veselé chvíle.
Se zpěvem, muzikou, Masopustem
přestali jsme přemýšlet o všem tom zlém.
Za vaši podporu v minulých letech,
sešli jsme se letos ve virtuálních světech.
Facebook a Youtube mohli jste navštívit v pátek,
společně oslavili jsme masopustní svátek.
Snad v příštím roce, už to bude jiné
a 25. února přijde naše chvíle.
Vaše dětská masopustní koleda
ze školní družiny „U Klouzajícího sluníčka“

21. Dětská masopustní koleda trošičku jinak
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Kulturní a informační centrum Nové Hrady
informuje aneb Už jsme rok v „jiné době“

Kulturní akce v budovách aneb
Připravujeme a vyčkáváme…

Zatím je stále v plánu dubnové divadelní
představení Společenstvo vlastníků, a to ve
spolupráci s Jihočeským divadel. Jak se ale
termín blíží a zdravotní situace společnosti se
nelepší, je tento divadelní kousek v ohrožení.
Další kulturní akce do vnitřních prostor na
nejbližší období neplánujeme.

Kulturní akce na veřejném
prostranství aneb Možná se
i potkáme

Už v závěru loňského roku či v letošním úno-
ru jsme spolupořádali několik „virtuálních“
kulturních či dalších akcí (např. adventní video-
přání, čertovskou pohádku, adventní koncert,
masopustní video), které měly nahradit „živý
kulturní zážitek“. A ačkoli každá náhražka je
jenom „náhražka“, tak přesto věřím, že i toto
„novohradské kulturní koření“ bude vítané a
má smysl jej využívat dál. Ostatně nabídka
kultury v on-line prostoru je dnes opravdu
velká a hodně „kulturomilců“ si může vybrat.

Na letošní březen byla opět plánovaná ta-
neční soutěž Novohradská číše, ale jak vidíme
vše kolem sebe, tak momentálně je „tanec“
úplně z jiných důvodů. Tak si všichni přízniv-
ci této soutěže možná jenom a alespoň v sobo-
tu 6. března napijme doma z číše na zdraví.
Vždyť i loňská Číše dopadla stejně, tehdy čtyři
dny před jejím konáním se naše země zavřela a
my jsme byli docela v šoku, že je něco takové-
ho možné. A šok trvá dál, navíc s pachutí abso-
lutního selhání celé české vládnoucí politické
sorty. „Hanba zemi, které vládne populismus
a politikaření“.

Pokud se nám všem, ale opravdu nám všem,
podaří v prvním jarním měsíci alespoň trochu
změnit „totální český kolaps všeho“, tak třeba
bude v dubnu o něco lépe a pak ještě lépe
v květnu a třeba se dočkáme takového června,
který nám umožní první „kulturní vlaštovky“
vypustit do vzduchu.

A co tedy zatím alespoň plánujeme, připra-
vujeme a chtěli bychom nabídnout? Tak třeba:

− Koncerty a divadla pod širou oblohou,

které situujeme na konec jara a zejména

na letní období.

− Komorní Literární pořady

na neobvyklých místech se zajímavými

autory, přičemž místa konání budou

součástí překvapení.

− Vycházky všedního dne s průvodcem

se zaměřením na vlastivědu a zdraví.

− Pro-rodinný program u Viláku, při

kterém bychom se mohli zaradovat při

příjemném vodním a kulturním zážitku

pro všechny generace.

− Malování v krajině pro zájemce

o výtvarku a prezentace výtvarného

umění „náhradním“ způsobem.

Měsíc březen a kam vlezem?
Měsíc březen mám od dětství „zafixovaný“

jako měsíc, kdy začíná milované jaro, mí nej-
bližší mají narozky a také svůj svátek slaví
učitelé. Jak víme, ten vznik svátku učitelů má
„na svědomí“ J. A. Komenský, který se v břez-
nu narodil (znamením byl beran) a my, jako
malé děti, jsme vždycky učitelům přály a psaly
na tabuli třeba „Dnes je svátek váš, nezkoušej-
te nás“. Kdo by to byl řekl, že v roce 2020 a
2021 budou učitelé vystaveni takové zkoušce
(a děti s nimi), která opravdu nemá obdoby.?!

A tak přeji a vzkazuji já, jako dospělá,
všem učitelkám a učitelům toto:

Vaše povolání patří mezi ty nejdůležitější
na světě. Nyní to snad pochopili už všichni.
Nenechte se nikdy otrávit hloupostí, zlobou,
drzostí a neomaleností těch lidí, kteří jsou
„nejchytřejší na světě“. Nenechte si vzít ni-
kým svoje ideály, schopnosti, radost a úsilí,
které vkládáte do dětí a mladé generace. Zej-
ména díky vám se svět může zlepšit a kultivo-
vat. Buďte stateční a hrdí na svoji jedinečnou
práci. Díky za vaše konání a držím vám všem
tisíc palců. Hodně sil přeje K. Jarolímková

Věci kolem nás
Ať už je tedy doba jakákoli, tedy taková,

jaká je… měli bychom si v sobě uchovat a
opatrovat alespoň kousek naděje, že se můžou
věci změnit k lepšímu a že to můžeme ovliv-
nit. Kéž by dnes každý ze sebe nabídl to nejlep-
ší, co v něm je, a rozdělil se s ostatními. Kéž
bychom dokázali všichni rozlišit věci dobré od
těch špatných a ty dobré uměli statečně a sluš-
ně ubránit. A ač tomu možná ještě všichni ne-
věří, jedním z takových prostředků či nástrojů
k rozlišování „dobro X zlo“ je od nepaměti
umění. Jak potěšující odpovědi na otázku Co
je pro vás Kultura? jsem zaznamenala na so-
ciálních sítích! Ráda se s vámi, milí čtenáři,
o ty názory podělím: Kultura je to, co nás dělí
od zvířat. Kultura je pro mě samozřejmou
součástí každodenního života, jsou to zážitky,
které mne obohacují. Kultura je spolehlivý
ukazatel úrovně společnosti. Kultura je vyjád-
ření emocí a pocitů, ale také předávání tradic
dalším generacím. Kultura je koncept, který
umožňuje zamyslet se nad vlastní realitou a
podívat se na ni z jiného úhlu a jinýma očima.
Já myslím, že civilizace není dobrá, když je
bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spo-
kojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i du-
ševní.

Krásné a zdravé předjaří i jaro a kulturu
v duši přeje všem čtenářům zpravodaje

Květa Jarolímková

Fotografie z „posledního“ ročníku taneční sou-
těže Novohradská číše

Míst, kde můžeme odpočívat a dýchat čerstvý
vzduch je u nás naštěstí dost

Divadlo má tu zázračnou moc, díky které se
můžeme na sebe podívat jako do zrcadla. Zr-
cadlo, zrcadlo, řekni mi, co jsem zač?

Hudba lidi spojuje na celém světě. No a někdy
se jí to podařilo snad i u nás…

Spolupráce galerie Koželužny s učiteli z novo-
hradské základní školy byla vždy ve prospěch
dětí a vzájemně obohacující !
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Nástěnné kalendáře
jsme rozdávali…

V lednu a únoru si novohradští
senioři vyzvedli již několik desítek
nástěnných „galerijních“ kalendářů,
které obsahují fotografie obrazů
a novohradské kreslené motivy na
domalování. Kalendáře byly za-
mýšlené zejména pro seniory, ale
vzhledem k tomu, že jich máme
ještě dostatek na skladě, můžu je
nyní nabídnout i dalším zájem-
cům. Velmi mne těší i zájem a ra-
dost, kterou kalendáře už udělaly. V dnešní
době je každá milá drobnost důležitá. A věřte, že i hodina malování
může být příjemným odreagováním „pro hlavu i pro ruce“.

V galerii Koželužna budou kalendáře k vyzvednutí v březnu každou
středu od 9 do 16 hodin nebo po předchozí domluvě na tel. 602 150 208
i v jiný termín. Pokud nebudete moci přijít osobně, kalendář vám zane-
su domů.

Zdraví přeje K. Jarolímková

V roce 2019 jsme v galerii poněkolikáté pořádali výstavu ob-
rázků od novohradských dětí. Tyto výstavy, ač byly veřejností nav-
štěvovány spíš sporadicky, měly vždy hodně příjemnou atmosféru,
byla to skvělá výtvarná a barevná „pozitivní nálož“. A zejména ob-
rázky od těch nejmladších „malířů“ měly vždy velkou schopnost
potěšit oko a srdce. Ve srovnání s tím je patrné, jak je vlastně už
celý rok tak hodně „jinak“. Tak omezeně, provizorně a nevýtvar-
ně, a to i v naší galerii. Bez pravidelných doprovodných programů
pro děti je v útrobách Koželužny smutno. Přeji všem dětem i výtvar-
né výchově, aby čekání na lepší časy nebylo příliš dlouhé a mohli
jsme opět všichni zažívat ty skvělé pocity z tvoření a zobrazování
světa kolem nás.

Barevné jaro všem malým umělcům přeje K. Jarolímková

Jarní výstavy v Koželužně
Vážení čtenáři, vzhledem k současné zdravotně-společenské situaci

je zřejmé, že první plánovaná výstava „Mozaiky Ireny Budweiserové“
v galerii na období od poloviny března až začátek dubna je v ohrožení.
Proto vás nyní nemohu zvát ani na klasickou vernisáž, ani na výstavu
v tradičním pojetí a ani na výtvarné umělecké zážitky. V tuto chvíli je
totiž nejdůležitější jiné umění či kumšt, a to ochránit sebe a své nebližší
od „kovidské nemoci“. Pokud najdeme ale i nějaký jiný způsob, kterým
by šlo pomoct a podpořit zdraví, zejména to duševní, a umění by tomu
mohlo posloužit, budeme to zkoušet a hledat nové možnosti i v našem
městečku. Nevzdáváme to…, ale zodpovědně respektujeme současný
stav věcí.

Aktuální informace k programu a provozu Koželužny budou na pla-
kátovacích plochách, ve „vývěsní“ skříňce u vchodu ke Koželužně, na
Fcb „galeriekozeluzna“ a dalších dostupných formách informování.

Hezké přicházející jaro přeje K. Jarolímková

Služby sociální pomoci
v Komunitním centru
individuální konzultace:

− Bezplatná právní poradna: 774 110 124 (Markéta Kneislová)
− Péče o seniory a dlouhodobě nemocné: 777 620 952

(Pečovatelská služba Archa, Monika Strapková)
− Fyzioterapeutická poradna: 601 270 000 (Iva Blížencová)
− Dobrovolnická činnost, krizová intervence, informace

o možnostech sociální pomoci, zápůjčky pro zajištění on- line výuky:
774 766 676 (Lucie Sovová)

Pro sledování aktuálních informací o provozu nebo on-line aktivitách
se přidejte na Fb sledování stránky „ Komunitko Nové Hrady“.
Další informace najdete na webu Komunitko.cz
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Jaké byly Hrady kdysi?
Na konci března nás čeká sčítání lidu, rozhodným okamžikem bude

půlnoc z pátku 26. na sobotu 27. března. Oproti minulému sčítání z roku
2011 má formulář mít jen 23 otázek, nebudeme například uvádět rodin-
ný stav, občanství nebo postavení v zaměstnání. Pro srovnání se podí-
vejme, jak tomu bylo před sto lety, v roce 1921.

Zákon z roku 1869 stanovil, že v Rakousko-Uhersku bude probíhat
sčítání lidu vždy o půlnoci z 31. prosince na 1. ledna roku končícího nu-
lou. Poslední sčítání podle tohoto zákona se uskutečnilo v roce 1910.
Po rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku Československa nebyly zpo-
čátku ujasněny hranice nového státu. Vyskytly se i další překážky, tak-
že ke sčítání mohlo dojít až 15. února 1921. Co všechno se tehdy
zjišťovalo? Na sběrném archu domovním se vyplňovala země, soudní
okres, obec, ulice a číslo popisné, jméno majitele domu, jméno majitele
(nebo uživatele) bytu a počet přítomných osob. Na sčítacím archu se
uvádělo jméno a příjmení majitele bytu, případně přednosty domácnos-
ti, a jména a příjmení dalších přítomných osob a jejich vztah k majiteli
či přednostovi. Dále se u všech osob uvádělo pohlaví, rodinný stav, da-
tum narození, rodiště, od kdy bydlí zapsaná osoba v obci, domovská
nebo státní příslušnost, národnost (mateřský jazyk), náboženské vyzná-
ní, znalost čtení a psaní a údaje o povolání. V Pamětní knize české
obecné školy Nové Hrady 1919–1927 pan učitel Svoboda píše:

Dne 16. února 1921 vykonáno sčítání lidu dle stavu půlnoci z 15. na
16. únor. Sčítáno bylo dle národnosti (původu) a ne dle obcovacího ja-
zyka. Němci pro tato opatření vlády nadělali strašně mnoho rámusu.
Na Nových Hradech ustanoven sčítacím komisařem p. kontrolor Jan
Tomanec a p. celní správec Rudolf Hušák. Sčítacím revisorem pro Hra-
dy a několik okolních obcí jmenován p. revident Jaroslav Řezníček a p.
vrchní berní správec Miloslav Fencl.

Výsledek sčítání:
Celkem napočteno 1346 obyvatel.
Z toho 1059 Němců 78,68%

287 Čechů 21,32%

Bez vyznání 4 osoby

k československé církvi 6 osob

evangelík 1 osoba

řecko-katol. 1 osoba

židů 11 osob

Ostatní římsko-katolíci

V roce 1910 byl stav obyvatelstva 1485 osob, jeví se tedy úbytek 139
osob.

Pan učitel do pamětní knihy zapsal počet osob, ale neuvedl počet
domů. Nové Hrady tehdy měly 181 čísel popisných. Například dům
číslo popisné 2 obývali samí svobodní muži. Tím domem byl klášter
servitů, žilo v něm deset členů konventu, jejich kuchař a pekař a kromě
toho ještě tři členové pohraniční finanční stráže. Nebo takový dům číslo
popisné 136 s osmi byty a dvaačtyřiceti obyvateli. Jeho majitelem byl
Karl Buquoy, který byl přednostou domácnosti v bytě číslo 1. V tomto
bytě žilo třináct osob – Karl Buquoy s manželkou a třemi dětmi, jeho
dva sourozenci, ovdovělá matka a její sourozenci, teta s manželem a
švagrová. Kdybychom nevěděli, že jde o zámek, asi bychom se divili,
jak se ti všichni do jednoho bytu mohli poskládat.

Rádi byste věděli, kdo v kterém domě tehdy žil? Zalistujte sčítacími
archy digitálního archivu Státního oblastního archivu v Třeboni. Kro-
mě sčítání lidu jsou tam přístupné také staré matriky, soupisy podda-
ných a jiné archiválie. I z pohodlí svého domova se díky tomu můžete
dovědět mnoho zajímavého z naší historie.

J. Šáchová, Novohradské muzeum

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. února 2021 č. 127

o přijetí krizového opatření
Vláda s účinností ode dne 1. března 2021

od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.
II. omezuje

5. provoz knihoven
tak, že se zakazuje jiný výdej než

předem objednaných výpůjček a jejich vracení
přes výdejní okénko nebo bezkontaktně;

při jiném než bezkontaktním předání výpůjček
se doporučuje používat respirátor

bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95

INFORMACE Z KNIHOVNY
Vážení čtenáři,

− Městská knihovna Nové Hrady od 1. března 2021 funguje přes
výdejní okénko.

− Čtenář si knihy objedná telefonicky nebo e-mailem a vyzved-
nout si tento „balíček“ přijde kdykoli ve výpůjční době
(pondělí 9.00–18.00 h, středa 9.00–16.00 h, pátek 13.00–18.00 h).

− Vracet knihy můžete v knihovně nebo přes vratný box v Českém
domě. Přeji pevné zdraví a pěkné počtení. D. Císařová,

tel.: 730 580 755, knihovna@novehrady.cz

Zimní nadílka u knihovny
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Čtenářská výzva 2021

Databáze knih
Chcete objevit zábavnou formou zajímavé knihy?

Chcete čelit výzvě?
Přečtěte v průběhu roku dvacet knih podle dvaceti témat.
Přihlašte se na www.databazeknih.cz a můžete začít číst.

Pranostiky na březen
¡ Hřmí-li v březnu, tak také v červnu.
¡ Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů

po Velikonocích.
¡ Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku.
¡ Březnové mlhy, za 100 dní déšť.
¡ Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.
¡ Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.
¡ Březen, za kamna vlezem.
¡ V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed.
¡ V březnu prach a v dubnu bláto – sedlákovi roste zlato.
¡ V březnu prach, jistý hrách.
¡ Březen bez vody, duben bez trávy.
¡ Suchý březen, studený duben, mokrý máj – bude v stodole ráj.
¡ Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy

vínem naplní.
¡ Mokrý březen od rolníků nenáviděn.
¡ Na déšť březnový nenásleduje požehnání boží.
¡ Mnoho dešťů březnových, hubené léto.
¡ Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
¡ V březnu vítr břízy fouká.
¡ V březnu vítr, v dubnu déšť, pak jistě úrodný rok jest.
¡ Březnové slunce má krátké ruce.
¡ Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát.
¡ Studený marec, mokrý máj, bude humno jako ráj.
¡ Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
¡ Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
¡ Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku,

chleba režného.
¡ Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.
¡ Jak prší v březnu, tak také v červnu.

Březen
Mezi sněhem zelená se tráva,
sníh se ztrácí v jarních potůčkách,
oráč střípky ledu zaorává,
zima už má ze sluníčka strach.

Moje píseň čeká na skřivana,
aby se mnou zpíval o jaru.
Vydechni si, země lemovaná
horami tam v modrém oparu!

Hory, včera bílé závějemi,
nyní modrají se nablízku.
Moje rádlo kypří jarní zemi,
horko oráči i želízku.

František Hrubín

Okénko do knihovny
Padnout a vstát / Estelle Maskame

Příběh o středoškolské lásce a zároveň o překonání žalu ze ztráty
členů rodiny.

Sekta / Mariette Lindstein

Z čiré zvědavosti se Sofia zúčastní přednášky o New Age hnutí s ná-
zvem ViaTerra. Jeho duchovní poselství ji zaujme, ještě víc ji však
přitahuje vůdce hnutí Franz Oswald. Je mladý, hezký, kultivovaný a
ve všech směrech fascinující. Podle jeho filozofie ničí lidstvo stres,
jedy v jídle a celková nerovnováha. Hnutí sídlí na ostrově u švédské-
ho západního pobřeží. Sofia dostane při návštěvě rozlehlého panství
nabídku, aby tu zůstala a pracovala. Časem se ale pobyt na roman-
tickém venkovském stavení změní v noční můru. Cesta zpět k nor-
málnímu životu se pomalu stává nedostižnou fatou morgánou.
Společenství ViaTerra totiž dosud nikdy nikdo neopustil.

Maltézská výměna / Steve Berry

Papež zemřel a ve Vatikánu se chystá volba jeho nástupce. Jeden
z kardinálů však místo příprav zamíří na Maltu, aby našel tajný do-
kument sepsaný císařem Konstantinem. Bývalý tajný agent Cotton
Malone v Itálii právě pátrá po tajemné korespondenci mezi Mussoli-
nim a Churchillem. Není ale sám. Stopy vedou k maltézským rytí-
řům, v jejichž řádu dřímá zlo - sekta odhodlaná ovlivnit volbu
papeže.

Pozvala mě dál / Lucy Clarke

Elle Fieldingová se rozhodne pronajmout svůj dům, a když se pak
vrátí, nic jí nepřipadá jako předtím. Atmosféra domu se úplně změ-
nila, jako by se tam ochladilo. Elle má pocit, že někdo sleduje kaž-
dičký její pohyb. Neděje se to ale všechno jen v její fantazii?

Než jsem zemřela / S. K. Tremayne

Kath žije spokojený skromný život s manželem a plachou dcerkou
na samotě hluboko krásných, byť bezútěšných vřesovišť v Dartmoo-
ru. Pak se ale náhle probouzí z kómatu – s neurčitou vzpomínkou na
autonehodu a s dočasnou ztrátou paměti. Něco je špatně. Její blízcí jí
nepohlédnou do očí. Jak se Kath postupně navracejí střípky paměti,
uvědomuje si, že to, co se jí přihodilo, rozhodně nehoda nebyla.
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Rychlé zprávy na Facebooku i pro Vás
¡ Kulturní a informační centrum, nám Republiky 46, tel.: 386 362 195

Kancelář KIC, Kulturně-spolkový dům, Česká ulice 74, tel.: 602 150 208
Fcb: kicnovehrady

¡ Město Nové Hrady, nám Republiky 46, tel.: 386 101 010, Fcb: mestonovehrady,
YouTube kanál: Město Nové Hrady

¡ Novohradské muzeum, Česká ulice 74, tel.: 731 675 530, Fcb: novohradskemuzeum
¡ Galerie Koželužna, Komenského ulice 398, tel.: 602 150 208, Fcb: galeriekozeluzna
¡ Městská knihovna, Hradební ulice 244, tel.: 730 580 755, Fcb: knihovnaNoveHrady

Fotbal mi hodně dal!
Tak tuhle větu jsem zaznamenal hlavně u bývalých fotbalistů, kteří hráli vysoké soutěže,

třeba 1. ligu nebo 2. ligu. Ale u bývalého hráče na úrovni „okresního přeboru“, to jsem nikdy
nečekal. Když jsem toto slyšel, byl jsem naměkko. V době, kdy kdekdo se nějak vymezuje
vůči fotbalu, lidi nadávají na fotbal, ale bylo to i dříve. Fotbal je stále i desítky let zpět u nás
jakýsi „otloukánek“. Ač máme úspěchy nebo ne!

Standa Kubíček touto krátkou větou naznačil svůj postoj ke kopané, zejména na Nových
Hradech. Kéž by se ještě v budoucnu našli takoví milovníci fotbalu! Stando, dík!

Fotbal je téměř nedostupný. Koukám na něj jedině v televizi a marně se snažím slyšet bur-
cující ochozy. Občas kriticky hodnotím zápas, ale ti hráči také nejsou kameny v dnešní době.
Všichni sledují, stejně jako my, co se děje kolem nás. Oni mají také své rodiny, děti, jako i my
fanoušci. Troufám si říci, že i při hře si občas vzpomenou jaká je těžká doba. To prostě nejde
nevnímat.

Před rokem jsem se těšil na 40 mládežníků z Hradů, jak budou hrát fotbal pod vedením vý-
borných trenérů, a jak to dopadlo, ví všichni! Jsme na tom všude v Česku, ale i ve světě,
stejně. Doufám, že epidemie fotbal nezničí.

Miroslav Hruška

„Proč milujeme fotbal?... Protože tam, na hřišti jsme všichni stejní.“

Příběhy, které inspirují, 2. díl
V loňském roce vydala Destinační společnost Novohradsko-Doudlebsko útlou publikaci

„Příběhy, které inspirují“, o které jsme vás již informovali i v NZ. Nyní je v distribuci druhý díl,
který představuje další desítku zajímavých lidských příběhů z našeho regionu. Každý z nich má
jedinečnou životní zkušenost ve vztahu k přírodním a kulturním památkám, s podnikáním
v cestovním ruchu a vlastním přístupem k uchovávání kulturního a přírodního dědictví.

V publikaci se dočtete například o životní vášni sběratele koňských postrojů pana Josefa
Smolíka z Besednice, o kusu Ameriky v Kojákovickém muzeu, kterému se věnuje několik let
paní Olga Černá, nebo o osudu kostela v Klení, který se podařilo ochránit před zánikem díky
paní Marii Vaškové a Michalu Sedlákovi. Ale dozvíte se i o úžasné mlynářské expozici, kte-
rou máme kousek za městem na Zevlově mlý-
ně, a kterou zde vytvořil pan Jan Loukotka.
Zkrátka příběhy, které jsou zajímavé a mohou
inspirovat kohokoli z nás.

Publikace „Příběhy, které inspirují“ je mož-
né zakoupit na novohradském náměstí v info-
centru a v Trafice. K.J.

Sčítání lidu, domovů
a bytů v roce 2021
v České republice
Průběh sčítání: Sčítání 2021 začíná roz-

hodným okamžikem o půlnoci z 26.3. na
27.3.2021. Do 9.4. 2021 má každý možnost
sečíst se online prostřednictvím elektronické-
ho formuláře na webu www.scitani.cz nebo
v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má
zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5. 2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho dis-
tribuci zajišťují sčítací komisaři.

Sčítání je povinné pro všechny osoby, kte-
ré mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území
ČR. Za osoby mladší než 18 let, osoby omeze-
né ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení
jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo oso-
ba k tomu oprávněná.

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na
vybraných pobočkách České pošty a všech
krajských správách Českého statistického úřa-
du. Poskytují široké veřejnosti informace o sčí-
tání a jsou také místy, na kterých lze získat
nebo odevzdat listinné formuláře.

Podrobnější informace naleznete
na webu: www.scitani.cz

KIC Nové Hrady
oznamuje, že informační centrum
bude v březnu 2021 fungovat
v upraveném režimu

Pro vyřízení nezbytných dotazů a požadav-
ků místních občanů (např. kopírování, info.
pro hlášení místního rozhlasu, vyhledávání in-
formací z veřejně dostupných zdrojů, sběr pří-
spěvků do Novohradského zpravodaje apod.)
jsou vyčleněny tyto dny:

pondělí a středa,
9–11 hod. a 14–17 hod.

Služby pro veřejnost související s cestov-
ním ruchem budou poskytovány a otevírací
doba IC bude aktualizována po rozvolnění vlád-
ních nařízení v souvislosti s bojem proti epide-
mii koronaviru a doporučení A.T.I.C. ČR.

Děkujeme za pochopení.

Kulturní a informační centrum
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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

6. místo vybojoval Tomáš Hermann
Prověřovací závod k nominaci na Olympi-

ádu v Tokiu 2021 se konal v sobotu 20.2.2021
v rakouském Welsu. Špičky evropského karate
z Francie, Německa, Itálie, Slovinska, Chorvat-
ska, Slovenska, Maďarska, Ruska, Estonska a
domácích reprezentantů vyslali své nejlepší
závodníky v jednotlivých váhových kategori-
ích, kteří změřili síly před nadcházející Olym-
piádou v Tokiu v letošním roce.

Celá soutěž byla pořádána v duchu covido-
vých opatření, všichni účastníci včetně trenérů
a organizátorů museli mít negativní PCR testy,
všichni soutěžící vstupovali do sportovní haly

pouze na kategorii, ve které soutěžili a po ukon-
čení museli halu opustit. Všudypřítomná dezin-
fekce a respirátory (kromě zápasníků přímo na
tatami) byly samozřejmostí a hradil je včetně
startovného pro všechny účastníky pořadatel.

Mezi českou reprezentací byl také náš trenér
mládeže Tomáš Hermann, který na turnaji bo-
joval v disciplíně kumite muži - sportovní zápas
dvojic + 84 kg, tedy v nejtěžší váhové kategorii.
Tomáš měl celkem šest velice složitých soubo-
jů a nakonec byl zastaven v postupu do semifi-
nále úřadujícím Mistrem světa reprezentantem
Německa Johnathanem Hornem. Na všech sou-

těžících se samozřejmě projevila dlouhá sou-
těžní přestávka a nejen náš závodník soutěžil
téměř po roce.

Celkové 6. místo z prověřovacího šampio-
nátu posunulo Tomáše ve světovém žebříčku
na 74. místo. V první stovce je pouze pět zá-
vodníků z ČR. Gratulujme k úspěchu.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

KARATE AUSTRIA PRO SESSIONS, WELS 2021

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky

typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy,

Green Shell-typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska.

Stáří 16–20 týdnů,
cena 185–229 Kč/ks

Prodej: 10. 3. 2021 Nové Hrady
u Novohradské hospody

11.25 hod.

Výkup králičích kožek
cena dle poptávky

Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod.,

tel.: 601 576 270, 728 605 840,

www.drubezcervenyhradek.cz


