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Veřejná prostranství a procházky
Minulý měsíc získala veřejná prostranství ještě větší pozornost než

na začátku roku. A to všude, nejenom v našem městě. Důvodem byl jak
začátek jara a větší chuť být venku, tak i vládní opatření vymezující po-
hyb obyvatel v rámci svého katastru. Zejména ten druhý důvod je jistě
dobrý k tomu, abychom se novýma očima podívali na naše veřejná pros-
tranství a možnosti, jak je lze obývat a využívat, případně měnit.

Veřejná prostranství, ulice, náměstí i nepatrná zákoutí jsou vždy pro-
jevem i scénou pro mezilidské vztahy. Všichni víme, že se tam potkává-
me, mluvíme, provozujeme různé aktivity a konzumujeme kulturní či
spolkovou nabídku. Je to náš společný domov pod širým nebem a každý
k němu máme nějaký vztah.

Osobně si myslím, že (obecně platí) převážná část obyvatel vnímá
veřejné prostory spíš mimoděk, další část je vnímá až ve chvíli, když
něco nefunguje nebo je „neuklizeno“ (jistě
užitečné, pokud je ovšem kritika spravedlivá a
správně cílená) a nejmenší skupina lidí vnímá
vše co vidí kolem sebe intenzivněji a s potřebou
podílet se na změnách. A pokud není potenciál
veřejných ploch maximálně využitý, esteticky
vyladěný a funkční, je skvělé se tomu věnovat a
tvořit. S tím samozřejmě souvisí i to, aby k tomu
byla nejen celospolečenská vůle, ale i dostatek
peněz, rukou a technického zázemí. Myslím si,
že je momentálně na to vhodný čas.

I v dubnovém NZ se tohoto tématu dotkne-
me, ať už v příspěvku ředitelky TSM na str. 5
(trochu zamyšlení o tom, kdo má „vinu“ za ne-
pořádek ve městě?) a Fotomozaikou na 2. str.
nebo i ve velikonočním programu při procház-
kách po městě a parku.

Všem „cílovým skupinám“ přeji hezké a
zdravé jarní procházky, ať už jdete kamkoli.

K. Jarolímková

#$( Každoroční vyrábění a házení „Mařeny“ do potoka přivítá
příchod jara… K. J.

Barevné kamínky v přírodě potěší svou ba-
revností nejenom jejich hledače.
Více o nich uvnitř čísla #" K. J.
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Fotomozaika
Veřejná prostranství, jejich využívání a používání – určitě
„věc“, která je důležitá pro nás všechny a v jakékoli době.
A v té „kovidové“ možná dvojnásob, neboť procházky
a občasná potkávání se navzájem nám dodávají lidskou
energii. A pěkný a čistý veřejný prostor je základ
příjemných a spokojených pocitů a všichni to můžeme
trochu ovlivnit. K. J.

Kontejner se tříděným odpadem !?

Fotografie z archivu TSM N. Hrady
a článek k tomu najdete uvnitř čísla. #& K. J.

Fotografie J.D. dokumentuje cestu k rybníčkům nad Kleberákem.
Betonový a asfaltový kvádry o velikosti i 1 metr, dlažební kostky,
cihly a v neposlední řadě zahrabané i igelitové červeno-bílé pásky
„zákaz vstupu“. K. J.

Zákoutí za KSD mne „zlobilo“ dlouho. Stejně tak dlouho jako vana,
která tam asi připlula. Komu asi patřila? Dnes už se konečně prostor
mění. #$ K. J.

To malé zelené není velikonoční vajíčko, ale plechovka. Asi šla na pro-
cházku a zabloudila…                                                                     K. J. I za plot se ty láhve, „potvory“, dokážou dostat.                            K. J.
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Zápis ze 78. schůze městské rady
ze dne 23.02.2021

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 ze 77. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 77. jednání rady města.

� 2. Prodej pozemku – Kudlač
(po zveřejnění)
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 2519/2 (dle GP parcela vznikla od-
dělením od parc. č. 2519) o výměře 2 m2

v k.ú. Vyšné manželům D. a A. Kudlačo-
vým, bytem Vyšné za částku 100 Kč/m2

(+ náklady spojené s pořízením GP) a po-
stupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada po zveřejnění záměru prodeje části
pozemku parc. č. KN 2519 v k.ú. Vyšné o
výměře 2 m2 projednala žádost manželů D. a
A. Kudlačových, bytem Vyšné o koupi této
části pozemku.)

� 3. Prodej pozemku – Poles
(po zveřejnění)
Rada města bere na vědomí došlé žádosti p.
P. Vochozky, p. Z. Vaňka, pana B. Polese,
všichni bytem Nové Hrady, a společnosti
SaNo CB s.r.o., Trhové Sviny.
Rada města ruší záměr prodeje částí poze-
mků parc.č. 971/33 a 967/108 v k.ú. Nové
Hrady pro výstavbu 16 ks garáží a pověřuje
tajemníka MěÚ Nové Hrady ve spolupráci
se Stavebním úřadem MěÚ Nové Hrady
přípravou upřesnění podkladů pro opako-
vané vyhlášení záměru prodeje pozemků
v lokalitě Jižní město za účelem vybudová-
ní garáží.
(Rada po zveřejnění záměru prodeje pro-
jednala žádost na odkup částí pozemků
parc.č. 971/33 a 967/108 v k.ú. Nové Hra-
dy. Nově vzniklé pozemky by byly využity
pro výstavbu 16 ks garáží o celkové ploše
cca 428 m2.)

� 4. Plán rozvoje rodinné politiky města
Nové Hrady pro období 2021–2026
Rada města bere na vědomí Plán rozvoje
rodinné politiky města Nové Hrady pro
období 2021-2026 a postupuje návrh ke schvá-
lení zastupitelstvu města.
(Místostarosta města p. M. Jarolímek infor-
moval radu o obsahu Plánu rozvoje rodinné
politiky města Nové Hrady pro období
2021-2026. Cílem tohoto Plánu je posilovat
rodinné vazby a současně zvyšovat poten-
ciál lidských zdrojů a jejich využitelnost pro
rozvoj města a jeho osad.)

� 5. Přidělení dotací – zájmové organizace
pro rok 2021
Rada města bere na vědomí návrh na přidě-
lení finančních prostředků v rámci Progra-
mu pro poskytování dotací nestátním
neziskovým organizacím z rozpočtu města
Nové Hrady a postupuje návrh ke schválení
zastupitelstvu města.
(Rada projednala návrh na přidělení dotací,
kdy zájmovým neziskovým organizacím
budou poskytnuty finanční prostředky pro
rok 2021 v rámci Programu pro poskytování
dotací nestátním neziskovým organizacím z
rozpočtu města Nové Hrady. Hodnocení žá-
dostí provedla na základě zaslaných mate-
riálů a osobních pohovorů se zástupci
žadatelů komise, která byla složena z členů
rady města a finanční, kulturní a prorodinné
komise. Finanční požadavek na všechny do-
tace zájmovým organizacím na rok 2021 či-
nil 1.308.949 Kč. Radou schválený návrh
(na základě doporučení hodnotící komise a
zaokrouhlení navržených dotací) předpo-
kládá čerpání finančních prostředků v cel-
kové výši 1.142.350 Kč.
V rámci tzv. individuálních žádostí ze so-
ciální oblasti je navrhováno přidělení pří-
spěvků ve výši 55.000 Kč (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 ve výši 10.000 Kč,
Archa Borovany 16.000 Kč).
Současně bylo sociální a finanční komisí
doporučeno schválení finančního daru pro
Domov pro seniory Horní Stropnice ve výši
35.000 Kč na pořízení polohovacích postelí.
Rada města taktéž souhlasí s poskytnutím
tohoto daru.
Rada města navrhla, aby původně alokovaná
částka 1.200.000 Kč byla navýšena o částku
202.789,07 Kč (v rámci rozpočtového opat-
ření 2/2021), což jsou finanční prostředky,
které se vrátily do rozpočtu města formou
nevyúčtovaných dotací zájmových orga-
nizací za rok 2020 (většinou z důvodu zru-
šení akcí či nemožnosti práce v rámci
kroužků pro mládež). Tímto navýšením
vznikne prostor pro případné další žádos-
ti, které bude možno schvalovat v průběhu
roku 2021.)

� 6. Zadávací dokumentace Pořízení
vybavení do ZŠ Nové Hrady včetně
zajištění bezbariérovosti –
pořízení IT vybavení do ZŠ Nové
Hrady, 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 – pořízení IT vybavení do ZŠ Nové
Hrady.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací do-
kumentace k veřejné zakázce: Pořízení vy-
bavení do ZŠ Nové Hrady včetně zajištění
bezbariérovosti - pořízení IT vybavení do
ZŠ Nové Hrady.)

� 7. Jmenování komise pro otevírání
obálek, hodnotící komise, seznam
obesílaných firem k VZ – Pořízení
vybavení do ZŠ Nové Hrady včetně
zajištění bezbariérovosti –
pořízení IT vybavení do ZŠ Nové
Hrady, 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 - pořízení IT vybavení do ZŠ Nové Hrady
ve složení: Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Lucie
Kříhová a Marie Mrkvičková, náhradníci:
Mgr. Michal Jarolímek, Lenka Roulová a
Vlasta Kučerová.
Rada města jmenuje hodnotící komisi na
akci: Pořízení vybavení do ZŠ Nové Hrady
včetně zajištění bezbariérovosti - pořízení
IT vybavení do ZŠ Nové Hrady ve složení:
Ing. Pavel Hamberger, Jaroslav Faktor a
Ing. Pavla Vaněčková a náhradníci: Bc.
Roman Schmidt, Miroslav Šlenc a Josef
Sýkora.
Rada města schvaluje seznam obesílaných
firem dle návrhu s tím, že další uchazeči 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 - pořízení IT vy-
bavení do ZŠ Nové Hrady, včetně seznamu
obesílaných firem.)

� 8. 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.)

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

� 10. Soutěž "Obec přátelská rodině
2021" – MPSV ČR
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí neinvestiční dotace "Obec přátelská
rodině 2021" v rámci programu MPSV ČR.
(Rada projednala návrh přihlášky do soutě-
že (neinvestiční dotace) Obec přátelská ro-
dině 2021. Dotace je určena na podporu
rodiny a na podporu aktivit mezigenerační
soudržnosti na komunální úrovni. Jedná se
o podporu prorodinných aktivit a opatře-
ní, která mají preventivní a podpůrný cha-
rakter a přispívají k bezproblémovému
fungování rodin a komunity, posilují její
stabilitu a soudržnost apod. Aktivity do
přihlášky byly konzultovány v rámci ko-
misí rady města a navazují na zpracovaný
Plán rozvoje rodinné politiky města pro
období 2021 - 2026.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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Zápis ze 79. schůze městské rady
ze dne 08.03.2021

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 ze 78. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 78. jednání rady města.

� 2. Pronájem pozemku – Šulc
Rada města schvaluje záměr pronájmu části
pozemků parc. č. 325/21 a 325/22 v k.ú.
Nové Hrady o výměře cca 220 m2 dle návr-
hu, na dobu určitou pěti let, za částku
2Kč/m2/rok a pověřuje tajemníka MěÚ zve-
řejněním záměru na úřední desce města.
(Rada obdržela od J. Šulce, Údolí u NH žá-
dost o pronájem částí pozemků parc. č.
325/21 a 325/22 v k.ú. Nové Hrady o vý-
měře cca 220 m2 za účelem zřízení malé za-
hrádky.)

� 3. Oznámení – Zajac
Rada města bere na vědomí oznámení od M.
Zajace a J. Němcové, oba bytem Nové Hrady
o nemožnosti odkoupení dříve domluvené
parc. č. 824/42 a 824/43 v k.ú. Nové Hrady.
(Rada obdržela oznámení od M. Zajace a J.
Němcové, oba bytem Nové Hrady o nemož-
nosti odkoupení dříve domluvené parc. č.
824/42 a 824/43 v k.ú. Nové Hrady z dů-
vodu pravděpodobné nemožnosti dostát
závazkům (podmínkám v návrhu kupní
smlouvy) a zhoršené situaci možnosti finan-
covat koupi pozemku z jiných než vlastních
zdrojů.

� 4. Žádost o prodej pozemku – Zajac
Rada města bere na vědomí žádost M. Zaja-
ce a J. Němcové, oba bytem Nové Hrady o
prodej pozemku parc.č. KN 893/12 a části
pozemku parc.č. KN 1009/11, k.ú. Nové
Hrady a nesouhlasí s jejich následným pro-
dejem z důvodu budoucího investičního zá-
měru města Nové Hrady.
(Rada obdržela žádost M. Zajace a J. Něm-
cové, oba bytem Nové Hrady o prodej poze-
mku parc.č. KN 893/12 a části pozemku
parc.č. KN 1009/11, k.ú. Nové Hrady.)

� 5. Žádost o prominutí platby nájemného
– Kousek s.r.o.
Rada města schvaluje prominutí nájemného
z nebytových prostor v objektu č.p. 11 paní
J. Macháčkové (Vinný bar - Kousek s.r.o.),
Nové Hrady po dobu opatření vlády ČR
k nouzovému stavu a trvání omezení užívá-
ní předmětných prostor pro podnikání, resp.
za období 01.01.2021 až 28.02.2021, a po-
věřuje Technické služby (pí. Duspivová)

města Nových Hradů přípravou dodatku
k nájemní smlouvě.
(Rada obdržela žádost od paní J. Macháčko-
vé - Vinný bar - Kousek s.r.o., Nové Hrady
k prominutí nájemného nebytových prostor
v objektu č.p. 11 za období 01.01.2021 až
28.02.2021, kdy v důsledku nouzového sta-
vu byla provozovna uzavřena.)

� 6. Žádost o prominutí platby nájemného
– M.Smrčková, M. Pelderová
Rada města schvaluje prominutí nájemného
z nebytových prostor v objektu č.p. 43 paní
M. Pelderlové a paní M.Smrčkové, Nové
Hrady po dobu opatření vlády ČR k nouzo-
vému stavu a trvání omezení užívání před-
mětných prostor pro podnikání, resp. za
období 05.10.2020 - 31.03.2021, a pověřuje
Technické služby (pí. Duspivová) města
Nových Hradů přípravou dodatku k nájem-
ní smlouvě.
(Rada města obdržela žádost od paní M.
Pelderlové a paní M. Smrčkové, Nové Hra-
dy o odpuštění nájmu z nebytových prostor
v objektu č.p. 43, Nové Hrady z důvodu
nouzového stavu COVID-19 a vládních na-
řízení v období od 05.10.2020 až po dobu
nouzového stavu.)

� 7. Žádost o prominutí platby nájemného
– P. Valíčková
Rada města schvaluje prominutí nájemného
z nebytových prostor v objektu č.p. 26 paní
P. Valíčkové, Nové Hrady po dobu opatření
vlády ČR k nouzovému stavu a trvání ome-
zení užívání předmětných prostor pro pod-
nikání, resp. za období 28.12.2020 -
31.3.2021, a pověřuje Technické služby (pí.
Duspivová) města Nových Hradů přípravou
dodatku k nájemní smlouvě.
(Rada obdržela žádost od paní P. Valíčkové,
Nové Hrady k prominutí nájemného z neby-
tových prostor v objektu č.p. 26 za období
28.12.2020 až do dne ukončení omezující
opatření.)

� 8. Národní památkový ústav
– smlouva o nájmu prostor
Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu
prostor ke sňatečným a obdobným obřadům
od Národního památkového ústavu a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Národního památkového
ústavu návrh Smlouvy o nájmu prostor ke
sňatečným a obdobným obřadům na území
Státního hradu Nové Hrady. Doba nájmu se
dle návrhu uzavírá na dobu určitou od
15.03.2021 do 31.10.2021.)

� 9. Vodopád – oprava koryta
Rada města bere na vědomí informaci ve
věci technického stavu náhonu pro vodopád
v Terčině údolí a pověřuje starostu dalším
jednáním ve věci zajištění finanční nabídky
a případných neodkladných prací ke stabili-
zování koryta.
(Rada města obdržela informaci od MěÚ
Nové Hrady, Odboru životního prostředí ve
věci nevyhovujícího technického stavu ná-
honu pro vodopád v Terčině údolí. V náho-
nu, v jeho nasypané části, se nacházejí
mimo jiné trhliny s prosakující vodou, je
částečně ucpaný kbel, dochází k průsaku

kamenného koryta a některé části koryta
jsou zavalené.

� 10. Dotace JČK (podpora školství) –
Výměna oken a dveří na objektu
v areálu M.Š. N.H.
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2021 na projekt:
Výměna oken a dveří na objektu v areálu
MŠ Nové Hrady.
Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačních programů Jihoče-
ského kraje pro rok 2021, z programu Pod-
pora školství s názvem projektu: Výměna
oken a dveří na objektu v areálu MŠ Nové
Hrady. Celkové uznatelné náklady na pro-
jekt jsou ve výši 80.000 Kč, z toho požado-
vaná částka dotace činí 48.000 Kč.

� 11. Dotace JČK (podpora školství)
– Vybavení MŠ N.H. učebními
pomůckami na podporu technického
vzdělávání
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2021 na pro-
jekt: Vybavení MŠ Nové Hrady učební-
mi pomůckami na podporu technického
vzdělávání.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačních programů Jihoče-
ského kraje pro rok 2021, z programu Pod-
pora školství s názvem: Vybavení MŠ Nové
Hrady učebními pomůckami na podporu
technického vzdělávání. Celkové uznatelné
náklady na projekt jsou ve výši 246.778 Kč,
z toho požadovaná částka dotace činí
148.000 Kč.)

� 12. Dotace JČK – (SDH) – Pořízení
zásahové obuvi pro SDH Nové Hrady
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2021 na projekt:
Pořízení zásahové obuvi pro SDH Nové
Hrady.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačních programů Jiho-
českého kraje pro rok 2021, z programu
Neinvestiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kra-
je s názvem: Pořízení zásahové obuvi pro
SDH Nové Hrady. Celkové uznatelné ná-
klady na projekt jsou ve výši 153.978 Kč,
z toho požadovaná částka dotace činí
107.700 Kč.)

� 13. Dotace JČK – Rozvoj hospodářsky
slabých oblastí
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2021 na projekt:
Rekonstrukce čp. 45 v N. Hradech.
Rada města schvaluje spolufinancování
projektu dle projektové žádosti.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačních programů Jihoče-
ského kraje pro rok 2021, z programu Rozvoj
hospodářských slabých oblastí Jihočeského
kraje, opatření: 2. Stavební úpravy objektů
občanské vybavenosti (zdravotnictví, obchod,
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kultura, sport) včetně následného vybavení
s názvem: Rekonstrukce čp. 45 v N. Hradech.
Celkové náklady na projekt jsou ve výši
1.577.191,76 Kč, z toho požadovaná částka
dotace činí 1.000.000 Kč. Projekt mimo jiné
řeší výměnu oken (infocentrum + MěÚ
1. patro), stavební úpravy průjezdu a skla-
dových prostor, úpravu dvorního traktu,
modernizaci nebytových prostor ve dvoře,
odstranění kanalizační jímky a nové přepo-
jení kanalizace, opravu fasády dvorního
traktu a odstranění zbylé části dřevníků.)

� 14. Dotace JČK – Podpora cestovního
ruchu – Produkty cestovního ruchu,
marketing cestovního ruchu a
tematického roku
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2021 na projekt:
Produkty cestovního ruchu, marketing ces-
tovního ruchu a tematického roku – nein-
vestičního charakteru.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačních programů Jihoče-
ského kraje pro rok 2021, z programu Pod-
pora Cestovního ruchu s názvem: Produkty
cestovního ruchu, marketing cestovního ru-
chu a tematického roku-neinvestičního cha-
rakteru. Z projektu budou financovány
tištěné propagační materiály, videa pro so-
ciální sítě a náklady spojené s tištěnou in-
zercí v časopisech zaměřených na cestovní
ruch. Celkové náklady na projekt jsou ve
výši 160.000 Kč, z toho požadovaná částka
dotace činí 80.000 Kč.)

� 15. Dotace JČK – Podpora cestovního
ruchu – Vybavení infocenter
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2021 na projekt:
Služby IC Nové Hrady.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačních programů Jihoče-
ského kraje pro rok 2021, z programu Pod-
pora cestovního ruchu s názvem: Služby IC
Nové Hrady. Obsah projektu je zaměřený
na zkvalitnění bezpečných prostor IC se
současnou zdravotně-společenskou situací,
městského značení a směrovek odkazující
na polohu IC, včetně aktualizování infor-
mačních tabulí, cedulí a pořízení venkovní-
ho stanu. Celkové náklady na projekt jsou
ve výši 80.000 Kč, z toho požadovaná část-
ka dotace činí 50.000 Kč.)

� 16. Dotace JČK – Podpora cestovního
ruchu – Podpora budování
infrastruktury cestovního ruchu v JČK
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2021 na projekt:
Podpora budování infrastruktury cestovní-
ho ruchu v JČK-investičního i neinvestiční-
ho charakteru.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačních programů Jihoče-

ského kraje pro rok 2021, z programu Pod-
pora muzeí a galerií s názvem: Podpora bu-
dování infrastruktury cestovního ruchu
v JČK-investičního i neinvestičního charak-
teru. Projekt řeší zkvalitnění technického a
materiálního mobiliáře stezek uvnitř města
Nové Hrady i v jeho okolí. Celkové náklady
na projekt jsou ve výši 90.000 Kč, z toho po-
žadovaná částka dotace činí 60.000 Kč.)

� 17. Umístění toulavého psa – OŽP
Rada města schvaluje umístění psa do útul-
ku Domov Fauny v Hrachově a schvaluje
úhradu jednorázové platby za umístění zví-
řete do útulku.
(Rada obdržela od MěÚ Nové Hrady, Od-
boru životní prostředí informaci o umístění
nalezeného toulavého psa z krátkodobého
zařízení města pro odchycená toulavá zvířata
do útulku Domov fauny v Hrachově. Předpo-
kládané jednorázové náklady za umístění zví-
řata do útulku: 7.260 Kč vč. DPH.)

� 18. Krizová infrastruktura
Rada projednala dopis Ústředního krizové-
ho štábu v souvislosti s nezbytným zajiště-
ním služeb v době pandemie.
(Rada byla starostou informována o zařazení
zaměstnanců/osob města Nové Hrady, po-
případě jiných organizací, které vykonávají
nezbytnou základní infrastrukturu v souvis-
losti s nezbytným zajištěním služeb v době
pandemie na území města Nové Hrady, do
tří skupin a dle kritičnosti infrastruktury
v návaznosti na udržení nezbytného chodu
města Nové Hrady.)

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

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

� 21. Rozbor hospodaření + účetní
závěrka – Základní škola Nové Hrady
Rada města schvaluje zlepšený hospodář-
ský výsledek Základní školy Nové Hrady za
rok 2020 ve výši 6.514,02 Kč a schvaluje
jeho převod do rezervního fondu.
Rada města schvaluje roční účetní závěrku
Základní školy Nové Hrady za rok 2020.
(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady účetní závěrku za rok 2020, rozbor
hospodaření za rok 2020 a návrh na rozděle-
ní výsledku hospodaření. Hospodaření
skončilo ziskem ve výši 6.514,02 Kč, který
navrhují převést do rezervního fondu.)

� 22. Rozbor hospodaření + účetní
závěrka – Mateřská škola Nové Hrady
Rada města schvaluje zlepšený hospodář-
ský výsledek Mateřské školy Nové Hrady
za rok 2020 ve výši 3.076,55 Kč a schvaluje
jeho převod do rezervního fondu a fondu
odměn.

Rada města schvaluje roční účetní závěrku
Mateřské školy Nové Hrady za rok 2020.
(Rada obdržela od Mateřské školy Nové Hrady
účetní závěrku za rok 2020, rozbor hospodaření
za rok 2020 a návrh na rozdělení výsledku
hospodaření. Hospodaření skončilo ziskem
ve výši 3.076,55 Kč, který navrhují převést do
rezervního fondu a fondu odměn.)

� 23. Rozbor hospodaření + účetní
závěrka – Technické služby města
Nových Hradů
Rada města schvaluje hospodářský výsledek
Technických služeb města Nových Hradů za
rok 2020 ve výši ztráty 248.361,69 Kč.
(Rada obdržela od Technických služeb měs-
ta Nových Hradů rozbor hospodaření za rok
2020. Hospodaření skončilo se ztrátou ve
výši 248.361,69 Kč.)

� 24. Byt DPS Švecová
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
sociální komise ze dne 08.03.2021.
Rada města schvaluje přidělení bytu v DPS
Nové Hrady paní M. Švecové, Nové Hrady.
(Rada obdržela zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 08.03.2021 ve věci opětovného
projednání žádosti o přidělení bytu v DPS
Nové Hrady pro paní M. Švecovou, Nové
Hrady s výsledkem: Sociální komise dopo-
ručuje přidělení bytu v DPS Nové Hrady
paní M. Švecové, Nové Hrady.)

� 25. Pravidla pro rozdávání respirátorů
a nanoroušek
Rada města schvaluje poskytnutí respiráto-
rů FFP2, nanoroušek, dezinfekčních a hy-
gienických prostředků dle návrhu.
(Rada byla starostou Mgr. V. Hokrem infor-
mována o nákupu respirátorů FFP2 a dět-
ských nanoroušek, které budou neprodleně
po obdržení distribuovány mezi občany No-
vých Hradů zdarma. Pro jejich, bezplatnou
distribuci byla navržena pravidla: 5 ks res-
pirátorů FFP2 na osobu pro osobu starší
13 let (včetně), 10 ks respirátorů FFP2 pro
obyvatele Domu s pečovatelskou službou,
2 ks nanoroušek na osobu ve věku od 6 do
12let (včetně). Respirátory budou vydávány
za pomoci SDH Nové Hrady a ZŠ Nové
Hrady zdarma pouze proti podpisu osobám
mající trvalý pobyt ve městě Nové Hrady a
osadách. Souběžně dojde k vydávání dezin-
fekčních a hygienických prostředků (tekuté
mýdlo).)

� 26. Zrušení výběrového řízení Pořízení
vybavení do ZŠ Nové Hrady včetně
zajištění bezbariérovosti –
pořízení IT vybavení do ZŠ Nové
Hrady, registrační číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014770
Rada města bere na vědomí zrušení výběro-
vého řízení Pořízení vybavení do ZŠ Nové
Hrady včetně zajištění bezbariérovosti - po-
řízení IT vybavení do ZŠ Nové Hrady, re-
gistrační číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014770.
(Rada byla starostou města informována
o zjištěných nesrovnalostech v technické
části podkladů pro výběrové řízení k poří-
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zení IT do ZŠ Nové Hrady. Z tohoto důvo-
du bylo po konzultaci s koordinátorem
dotace rozhodnuto o zrušení výběrového
řízení s tím, že po dopracování a upřesnění
bude vyhlášeno nové výběrové řízení.)

ZÁPIS z 12. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 1. března 2021

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

Celkem bylo přítomno 11 členů
zastupitelstva.

Zapisovatel:
Bc. Ilona Volfová – referent městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se kona-
lo od 18:00 hodin v sále Kulturně-spolkového
domu v Nových Hradech. Bylo přítomno 11 čle-
nů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a za-
stupitelstvo je usnášeníschopné. Pan starosta
konstatoval, že zápis z 11. zasedání zastupitel-
stva byl řádně ověřen, předán ke zveřejnění a
nebyla vůči němu vznesena žádná námitka.

Na začátku jednání pan starosta informo-
val o doplnění programu v bodu č. 5 a to: 5.2
Poskytnutí finančního daru Sdružení Růže,
z.s.p.o.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 11. zasedání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Kalkulace vodné stočné 2021
5. Poskytnutí finančního daru pro Domov

pro seniory H. Stropnice a Poskytnutí
finančního daru Sdružení Růže, z.s.p.o

6. Dodatek k obstaravatelské smlouvě
s Technickými službami města N. Hradů

7. Program pro poskytování dotací
nestátním neziskovým organizacím
z rozpočtu města Nové Hrady

8. Plán rozvoje rodinné politiky města
9. Jednorázové odměny za výkon funkce

členům komisí a výborů
10. Interpelace
11. Diskuse
12. Závěr a usnesení

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, Mgr. Michal Jarolí-
mek, Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef
Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

Pan starosta navrhl složení návrhové komi-
se, a to: Mgr. Michal Jarolímek, Ivan Doroto-
vič, Jiří Vicány.

Hlasování:
Pro 9
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Martina Kourková, Jan Ko-
llmann, Mgr. Michal Jarolímek, Ing. Eva Ševčí-
ková, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 2
Ivan Dorotovič, Jiří Vicány

Návrhová komise byla schválena - 9 hlasy.
Předsedou komise byl zvolen: Mgr. Michal Ja-
rolímek

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su z 12. jednání zastupitelstva: Ing. Zdeněk
Dorschner, Miroslav Vrchota.

Hlasování:
Pro 9
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Martina Kourková, Jan Koll-
mann, Mgr. Michal Jarolímek, Ing. Eva Ševčí-
ková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 2
Ing. Zdeněk Dorschner, Miroslav Vrchota.

Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-
hu - 9 hlasy.

� 1. Kontrola usnesení z 11. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 11. jednání zastupitelstva

přednesl přítomným starosta města Mgr. Hokr.
Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-

trolu usnesení z 11. zasedání zastupitelstva
města - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, Mgr. Michal Jarolí-
mek, Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef
Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem

2.1 Prodej pozemku – manželé Vochoskovi
Pan starosta uvedl, že rada projednala žá-

dost manželů Vochoskových o prodej poze-
mku. Jedná se o pozemek v k.ú. Nové Hrady
o výměře 63 m2, který se nachází před jejich
domem za chodníkem směrem dovnitř k jejich
pozemku.

Cena pozemků je stanovena na 100 Kč/m2.
Bc. Vochoska a Mgr. Hokr uvedli, že se

v tomto bodě zdrží hlasování.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-

zemku parc. č. 276/4 v k.ú. Nové Hrady o vý-
měře 63 m2 (ostatní plocha) manželům Petru a
Bohumile Vochoskovým, N. Hrady za částku
100Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy - 9 hlasy.

Hlasování:
Pro 9
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Martina Kourková, Jan Koll-
mann, Mgr. Michal Jarolímek, Ing. Eva Ševčí-
ková, Jiří Vicány, Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 2
Mgr. Vladimír Hokr, Bc. Josef Vochoska.

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

části pozemku parc. č. KN 2519 v k.ú. Vyšné
o výměře 2 m2.

Jedná se o část pozemku, kam zasahuje
postavené stání pro automobil, které zde man-
želé Kudlačovi postavili.

Osadní výbor s prodejem části pozemku
souhlasil a cena pozemku je stanovena na
částku 100,- Kč/m2 + náklady spojené s poří-
zením geometrického plánu.

Dále pan starosta informoval o navazují-
cím kroku a to, směně pozemků mezi Jihoče-
ským krajem a Městem Nové Hrady s tím, že
městu budou darovány pozemky pod chodní-
ky a město Jihočeskému kraji věnuje pozemky
pod komunikacemi.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části
pozemku parc. č. 2519 v k. ú. Vyšné (nově dle
GP č. 196-205Fi/2020 pozemek parc. č. 2519/2
o výměře 2 m2) manželům Dušanu a Alici Kud-
lačovým, Vyšné za částku 100Kč/m2 + náklady
spojené s pořízením GP a pověřuje starostu
podpisem smlouvy - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, Mgr. Michal Jarolí-
mek, Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef
Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

2.3 Převzetí stavby – Polní cesta v k.ú.
Veveří u Nových Hradů a v k.ú. Mýtiny

Pan starosta informoval o tom, že rada ob-
držela Protokol o předání a převzetí stavby
Polní cesta v k.ú. Veveří u Nových Hradů a
v k.ú. Mýtiny.

Předmětem předání je stavba, která byla
realizována Českou republikou - Státním po-
zemkovým úřadem, Krajským pozemkovým
úřadem pro Jihočeský kraj, na základě schvá-
leného návrhu pozemkových úprav.

Stát po realizaci této stavby předá cestu
Městu Nové Hrady.

Celková účetní investiční hodnota stavby
činí 16.049.580,18 Kč včetně DPH.

V návaznosti na převedení stavby na město
byla vyjednána dohoda o následné péči této
cesty a zde vysázených stromů. Stejná dohoda
o péči stromů bude uzavřena také ve věci péči
o stromy u tzv. Nakolické cesty.

Zastupitelstvo města schvaluje převzetí
stavby Polní cesta v k.ú. Veveří u Nových
Hradů a v k.ú. Mýtiny od České republiky -
Státního pozemkového úřadu, Krajského po-
zemkového úřadu pro Jihočeský kraj, Poboč-
kou České Budějovice v celkové účetní
investiční hodnotě stavby 16.049.580,18 Kč
včetně DPH - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, Mgr. Michal Jarolí-
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mek, Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef
Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se

� 3. Rozpočtové změny
Rozpočtová opatření č. 12/2020, č. 14/2020,

č. 1/2021
Pan starosta uvedl, že rada města schválila

rozpočtová opatření.
Jedná se o narovnání rozpočtu, kdy se ne-

jedná o výrazné položky rozpočtu, který by
výrazně zasahovaly do výdajové části.

Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtová opatření rozpočtová č. 12/2020, č.
14/2020 a č. 1/2021 - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, Mgr. Michal Jarolí-
mek, Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef
Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 4. Kalkulace vodné stočné 2021 –
ČEVAK
Pan starosta informoval o vypršení platné

smlouvy o provozování se společností ČEVAK,
a.s. (pro období 2018 - 2020). Z tohoto důvodu
bylo s předstihem vypsáno nové výběrové ří-
zení pro další období 2021 - 2023.

Výběrové řízení vyhrála společnost ČEVAK
a.s., když se podařilo vysoutěžit cenu o více než
6 Kč nižší než v předešlém období.

Rozdíl vysoutěžené ceny se pozitivním způ-
sobem promítne do nájemného pro obnovu
vodohospodářského majetku. Na základě vý-
běrového řízení byly předloženy tři varianty
kalkulace vodného a stočného pro rok 2021.
Rada z předložených variant navrhuje schvá-
lení tzv. Zelené varianty, která znamená za-
chování celkové ceny vodného a stočného ve
výši roku 2020, tj. 50,66 Kč + DPH, a nájemné
bude ve výši 3,419 mil. Korun. Tato varianta
znamená nezdražení ceny pro občany a záro-
veň využití výsledku výběrového řízení ve
prospěch nájemného, z kterého bude hrazena
obnova vodohospodářského majetku města.
Výše nájemného nyní odpovídá požadavku
ministerstva zemědělství na postupnou obno-
vu vodohospodářského majetku obcí, což zna-
mená, že i do budoucna nebude muset být cena
vodného a stočného navyšována jinak než
o meziroční inflaci. Toto je jistě dobrá zpráva
pro občany města a znamená stabilitu nejen
pro následující tři roky.

Bc. Vochoska uvedl, že vysoutěžená cena
je velmi dobrá, a podpořil schválení zelené va-
rianty.

Pan Roule (veřejnost) se dotazoval na dů-
vod odchodu Obce Horní Stropnice od společ-
nosti ČEVAK, a.s.

Pan starosta odpověděl, že přesné důvody
Obce Horní Stropnice nezná a že za důležité
považuje to, že pro Město Nové Hrady dopad-
lo výběrové řízení velmi dobře. K dobré ceně

z výběrového řízení jistě přispěla i současná
situace na trhu, kdy společnosti ČEVAK kon-
kuruje společnost PRVOK.

Zastupitelstvo města schvaluje kalkulaci
vodného a stočného na rok 2021 dle návrhu

11 - hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, Mgr. Michal Jarolí-
mek, Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef
Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se

� 5. Poskytnutí finančních darů

5.1 Finanční dar – Domov pro seniory
Horní Stropnice

Pan starosta informoval o žádosti ředitelky
DPS Horní Stropnice ohledně finančního daru
na pořízení lůžka s laterálním náklonem pro
ošetřovatelské oddělení pro uživatele DPS
Horní Stropnice. Jedná se o lůžko pro těžce
nemocné, imobilní uživatele, kteří potřebují
zvýšenou ošetřovatelskou péči.

Dále pan starosta uvedl, že spolupráce s Do-
movem pro seniory je velmi dobrá a ocenil i
kvalitu péče o klienty tohoto zařízení. Vedení
města je v pravidelném kontaktu s vedením
DPS i se seniory, kteří jsou občany našeho
města (speciální kulturní akce, gratulace k ži-
votnímu jubileu apod.).

Finanční a sociální komise taktéž doporu-
čily návrh na poskytnutí finančního daru ve
výši 35 000,- Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí
finančního daru Domovu pro seniory Horní
Stropnice ve výši 35 000,- Kč k nákupu polo-
hovací postele - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, Mgr. Michal Jarolí-
mek, Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef
Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

5.2 Finanční dar – Talent v MASce
Pan starosta informoval o žádosti a návrhu

Darovací smlouvy od společnosti Sdružení
Růže z.s.p.o. na poskytnutí peněžního daru
pro účely podpory talentovaných dětí a mláde-
že v regionu působnosti Sdružení růže a další-
ho rozvoje regionu ve výši 40 300,- Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnu-
tí finančního daru Sdružení Růže, z.s.p.o. ve
výši 40 300,- Kč pro účely podpory talento-
vaných dětí a mládeže v regionu působnosti
regionu Sdružení Růže a pověřuje starostu
podpisem darovací smlouvy - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, Mgr. Michal Jarolí-
mek, Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef
Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se

� 6. Dodatek č. 1 – obstaravatelská
smlouva TSM
Pan starosta informoval o návrhu Dodatku

č. 1 k Obstaravatelské smlouvě s TSM Nové
Hrady.

Návrh dodatku řeší rozšíření seznamu bu-
dov, které budou spravovány TSM, a to o bu-
dovy: Hotel Máj a Sportovní hala města Nové
Hrady.

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č.
1 k Obstaravatelské smlouvě s TSM Nové
Hrady a pověřuje starostu podpisem dodatku -
11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, Mgr. Michal Jarolí-
mek, Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef
Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 7. Přidělení dotací – zájmové organizace
pro rok 2021
Pan starosta uvedl, že rada projednala návrh

na přidělení dotací, kdy zájmovým neziskovým
organizacím budou poskytnuty finanční pros-
tředky pro rok 2021 v rámci Programu pro
poskytování dotací nestátním neziskovým or-
ganizacím z rozpočtu města Nové Hrady.

Hodnocení žádostí provedla na základě za-
slaných materiálů a osobních pohovorů se zá-
stupci žadatelů komise, která byla složena
z členů rady města a finanční, kulturní a proro-
dinné komise.

Pan starosta informoval o způsobu a průbě-
hu hodnocení žádostí. Dále uvedl, že oproti
loňskému roku nedocházelo k takovému krá-
cení dotací, když žádosti byly podávány pře-
vážně správně a byly svými zástupci při
hodnocení upřesňovány.

Finanční požadavek na všechny dotace
zájmovým organizacím na rok 2021 činil
1.308.949 Kč. Radou schválený návrh předpo-
kládá čerpání finančních prostředků v celkové
výši 1.142.350 Kč.

Rada města navrhla, aby původně alokova-
ná částka 1.200.000 Kč byla navýšena o částku
202.789,07 Kč (v rámci rozpočtového opatření
č. 2/2021), což jsou finanční prostředky, které se
vrátily do rozpočtu města formou nevyúčtova-
ných dotací zájmových organizací za rok 2020
(většinou z důvodu zrušení akcí či nemožnosti
práce v rámci kroužků pro mládež).

Tímto navýšením vznikne prostor pro pří-
padné další žádosti, které bude možno schva-
lovat v průběhu roku 2021.

V rámci tzv. individuálních žádostí ze so-
ciální oblasti je navrhováno přidělení pří-
spěvků ve výši 55.000,- Kč (bude rozděleno
mezi: Hospic sv. Jana n. Neumanna, o.p.s.,
PREVENT 99, z.ú., Hospicová péče sv. Kleo-
fáše, o.p.s., Jihočeské centrum pro zdravotně
postižené a seniory, o.p.s., Domov pro seniory
Kaplice, Archa Borovany).

Pan Dorotovič poděkoval za přidělení do-
tací pro TJ Nové Hrady a vyjádřil se k důvodu
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nedoplnění žádosti, kde byla dotace pro TJ
krácena (položka správní režie v rámci žádosti
na údržbu nemovitého majetku).

Dále se pan Dorotovič dotazoval na způsob
vracení finančních prostředků z důvodu odlo-
žení akcí, nemožnosti práce v rámci kroužků
pro děti v souvislosti COVID 19 a na termín
vyúčtování dotací.

Mgr. Jarolímek odpověděl, že ve vyúčto-
vání dotací na vedení kroužků by se měla obje-
vit intenzita kroužků s počtem hodin a měl by
být uveden soupis tréninků.

Bc. Vochoska se dotazoval, zda k žádos-
tem o dotace byly od právnických osob po-
žadovány výkazy a k jakému datu se bude
vyúčtovávat smlouva.

Mgr. Jarolímek odpověděl, že výkazy byly
doloženy. Vyúčtování smluv bude k 15.12.2021.

Zastupitelstvo města schvaluje přidělení
dotací pro spolky a zájmové organizace v rám-
ci rozpočtu města pro rok 2021, dle návrhu
s doporučením, aby zbylé finanční prostředky
do výše schválené v rozpočtu města byly po-
nechány jako rezerva pro případné další žá-
dosti -11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, Mgr. Michal Jarolí-
mek, Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef
Vochoska, Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se

� 8. Plán rozvoje rodinné politiky města
Nové Hrady pro období 2021-2026
Pan starosta okomentoval zaslání části ná-

vrhové části plánu rozvoje, který byl zastupi-
telům zaslán, a následně informoval o jeho
doplnění a rozšíření dle metodiky zaslané
ministerstvem práce a sociálních věcí. Dále
předal slovo panu místostarostovi Mgr. Ja-
rolímkovi.

Pan místostarosta informoval o obsahu Plá-
nu rozvoje rodinné politiky města Nové Hrady
pro období 2021–2026 a uvedl, že cílem toho-
to Plánu je posilovat rodinné vazby a současně
zvyšovat potenciál lidských zdrojů a jejich vy-
užitelnost pro rozvoj města a jeho osad.

Dále uvedl, že návrhová část byla daná,
struktura byla stejná jako do roku 2020, proto-
že navazuje na plán rozvoje prorodinné politi-
ky, který již byl pro období 2014–2020.

Do přípravy materiálu se zapojily všechny
komise města, které zasílaly a navrhovaly dal-
ší aktivity pro rozvoj rodinné politiky města.
Velmi aktivně se zúčastnila prorodinná komi-
se, když převážná aktivita je spojena s komu-
nitním centrem. Dále byla do dokumentu
zapracována metodika, která řeší finanční
zdroje realizace plánu pro daný harmonogram
a o tuto metodiku se plán rozšířil.

Dále pan místostarosta uvedl, že plán roz-
voje rodinné politiky města slouží jako záva-

zek města a dalších organizací, kdy by se tyto
aktivity a plán v něm uvedený do roku 2026
měl naplňovat. Zároveň je podkladem pro sou-
těž Obec přátelská rodině, kde se již v minu-
losti podařilo městu v této soutěži zvítězit.

Pan starosta doplnil, že tento plán a rozvo-
jový dokument se dá měnit, doplňovat a je
možné ho v budoucnu aktualizovat.

Pan místostarosta závěrem doplnil, že se
bude také zpracovávat Strategický plán rozvo-
je města (strategie, která je vyžadována k dota-
cím jiného charakteru), aktualizovat Plán
rozvoje osad (podklad v rámci programu ob-
novy venkova), Plán rozvoje sportu a Plán po-
litiky stárnutí.

Zastupitelstvo města schvaluje Plán rozvo-
je rodinné politiky města Nové Hrady pro ob-
dobí 2021 - 2026 dle návrhu - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, Mgr. Michal Jarolí-
mek, Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef
Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 9. Odměny členům výborů a komisí
Pan starosta informoval o souhrnném pod-

kladu pro výplatu jednorázové odměny za vý-
kon funkce členům komisí a výborů, kteří
nejsou členy zastupitelstva města.

Odměny u výborů a komisí jsou v částce
200 Kč za jednání. Osadní výbory mají roční
odměnu ve výši 2.000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje jednorázo-
vé výše odměn za výkon funkce členům komi-
sí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva
města, dle návrhu - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Jan Kollmann, Mgr. Michal Jarolí-
mek, Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef
Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 10. Interpelace
Nebyla podána interpelace.

� 11. Diskuse
Pan starosta informoval o očkování klientů

v DPS Nové Hrady proti COVID 19.
Dále se zmínil o nabídce hospodářské ko-

mory, kdy město objednalo materiálové záso-
by ochranných prostředků a antigenních testů.
Rada rozhodla o objednání 10 000 ks respirá-
torů, které budou k dispozici zaměstnancům
příspěvkových organizací a občanům, kteří
budou mít problém s jejich zajištěním.

Dále ve spolupráci s technickými službami
si bude možné odebrat tekuté mýdlo dle potře-
by občanů.

Město se aktivně podílí i na pomoci základ-
ní škole, kdy byly objednány dětské nanorouš-
ky pro děti na prvním stupni.

Dále se pan starosta zmínil o dalším pro-
jednání územní plánu a uvedl, že se bude opě-

tovně jednat s dotčenými orgány. Dále sdělil,
že byl informován záměru pana L. Ferenčíka
prodat areál bývalého zahradnictví developer-
ské společnosti s tím, že nový majitel má zá-
jem v této lokalitě vystavět apartmánový dům
a obchod značky Billa.

Závěrem pan starosta informoval o probí-
hajících akcích a to:

- výběrové řízení na nový vrt ve Veveří,
který bude sloužit jako doplňkový zdroj vody
pro město

- předání staveniště na základní škole
v Nových Hradech, kde probíhala oprava sute-
rénu

- zrušení všech kulturních akcí v měsíci
březnu (Novohradská číše, městský ples).

Paní Ševčíková se dotazovala na možnost
očkování proti COVID 19 praktickým léka-
řem.

Pan starosta odpověděl, že je možné přihla-
šovat občany nad 70 let do systému u paní
doktorky Návarové. Po obdržení vakcín bude
možné pacienty naočkovat.

Pan Dorschner se dotazoval na otevření or-
dinace dětské lékařky v Nových Hradech.

Pan starosta odpověděl, že dle sdělení paní
doktorky, nemá stále podepsané smlouvy
s pojišťovnami, a proto nemůže začít ordino-
vat v Nových Hradech.

Pan Roule se dotazoval, kdy bude odstra-
něn štěrk z chodníků a silnic, když vzniká vy-
soká prašnost, na ubytování v hotelu Máj a na
způsob přidělení bytu čp. 188.

Pan starosta odpověděl, že odstraňování
štěrku bude řešeno od následujícího týdne,
když práce TSM se zpozdily z kapacitního ne-
dostatku zaměstnanců.

Ubytování v hotelu Máj bylo debatováno
již v rámci minulých zastupitelstev.

V loňském roce zajišťovala ubytování v ho-
telu pro město paní M. Smrčková, které pak
starosta ještě jednou vyjádřil poděkování za
její aktivitu a pomoc. Nyní město dostalo na-
bídku od agentury na ubytování zaměstnanců
pro společnost Magna Cartech. Většinově se
jedná o občany České, Slovenské a Polské
republiky. Probíhá zkušební provoz tohoto
pronájmu, současně probíhají kontroly PČR
i TSM v daném objektu a tento pronájem za-
tím funguje bez problémů, když na každý mě-
síc se provádí objednávka pro 30 lůžek.

K přidělení bytu čp. 188 pan starosta vy-
světlil okolnosti kolem rekonstrukce objektu a
bytu v průběhu letošního roku. Dále uvedl, že
žádosti uchazečů projednala sociální komise a
posoudila je v souladu s platnými pravidly.
Rada města akceptovala doporučení sociální
komise a byt v č.p. 188 přidělila mladé rodině
z Nových Hradů.

Závěrem pan starosta informoval o způso-
bu projednání pronájmu bývalé pekárny a sou-
časně nutnosti řešení rekonstrukce dvorního
traktu budovy čp. 45.

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

na 12. jednání zastupitelstva a sdělil předběž-
ný termín dalšího jednání zastupitelstva, které
proběhne v průběhu měsíce května.

Starosta města ve 20:00 hodin ukončil jed-
nání zastupitelstva.
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Podpora spolkového života
je prioritou města i pro rok 2021

Poté, co byl na 11. jednání zastupitelstva města (2.12.2020) schvá-
len Program pro poskytování dotací nestátním neziskovým organiza-
cím z rozpočtu města Nové Hrady, měly možnost novohradské spolky a
organizace působící na území města podávat své žádosti o dotaci cel-
kem do čtyř programů.

V programu zaměřeném na opravu, údržbu a provoz nemovitého
majetku bylo podáno 7 žádostí v celkové výši 353 267,- Kč.

Druhý program, z kterého je možno podporovat běžnou činnost
spolků, byl naplněn 15 žádostmi v celkovém objemu 502 550,- Kč.

Podpora osobních nákladů při vedení dětských zájmových kroužků
a organizovaných sportovních aktivit mládeže byla předmětem třetího
programu. Do něho bylo podáno celkem 8 žádostí ve výši 291 908,- Kč.

Město i přes složitou a nejistou situaci v pořádání větších akcí neza-
pomíná i na podporu významných akcí pro veřejnost. Právě to je předmě-
tem podpory ve čtvrtém programu, do kterého bylo podáno 10 žádostí
v celkové výši 161 224,- Kč.

Celkově se tak sešlo 40 žádostí od 21 organizací v celkovém objemu
1 308 949,- Kč. V průběhu ledna a února 2021 pak proběhlo hodnocení
jednotlivých žádostí, kdy po kontrole formální správnosti přišlo na řadu
věcné hodnocení žádostí. To bylo zorganizováno ve dvou krocích. V prv-
ním kroku obdrželo 11 hodnotitelů všechny žádosti k tomu, aby si je pro-
četli a připravili si své postřehy, dotazy a návrhy, které pak mohli uplatnit
v druhém kroku. Tím bylo veřejné slyšení zástupců jednotlivých žadate-
lů, při kterém měli možnost obhajovat své žádosti a odpovídat na zvídavé
otázky hodnotitelů.

Výsledkem těchto „obhajob“ byly návrhy hodnotitelů na případné krá-
cení rozpočtu a úpravu aktivit, které byly obsahem žádostí. Poslední slovo
pak měli členové zastupitelstva, kteří na svém 12. jednání (1.3.2021)
schválili návrhy hodnotitelů a rozhodli o podpoře vše 21 žádajících organi-
zací, nicméně často s upraveným rozpočtem jejich žádostí. Celkově by se
tak mělo v roce 2021 mezi novohradské spolky a organizace rozdělit
1 142 350,- Kč. Konkrétní dotace pro jednotlivé organizace je uvedena
v tabulce.

Nabízí se pochopitelně otázka, co se stane, když z důvodů vládních
opatření nebudou moci některé organizace realizovat své dotací podpo-
řené aktivity. Odpověď je ale velmi prostá. V tom případě budou mu-
set nevyčerpanou dotaci vrátit na účet města. Ostatně i v roce 2020 to
bylo běžnou praxí. Naším přáním nicméně je, aby co nejvíce obdržené
podpory posloužilo občanům Nových Hradů a k jejich kulturním, spor-
tovním, vzdělávacím a dalším zájmovým aktivitám.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem hodnotitelům, kteří přijali
zodpovědnost za hodnocení velkého počtu žádostí a provedli hodnoce-
ní se vší vážností a pečlivostí.

Mgr. Michal Jarolímek, místostarosta

Podrobnou tabulku schválených dotací zájmovým organizacím na rok 2021 vypra-
covala L. Roulová, MěÚ N. Hrady. Tabulku najdete na str. 19 v barevném rozlišení.

Nečeština
Milí čtenáři Novohradského zpravodaje, pokud patříte mezi čtenáře

věrné, pozorné a čtete i první stranu, jistě Vám neunikl titulek úvodníku
z minulého čísla. Stalo se mi v něm totiž nejspíš něco, co se mi asi ještě
nikdy nestalo. Né, že bych nikdy neudělala pravopisnou chybu, respekti-
ve „chybu z přehlédnutí“, ale tentokrát se mi zdá, že za tou chybou je ješ-
tě něco jiného, zvláštního. Správně měl titulek úvodníku znít „Jakou máte
spolupráci?“, jenže se mi tam objevilo „Jakou máte spolupráce?“. Jsem
si celkem jistá, že než šly noviny do tisku, byl nadpis správně.

A tak si myslím, snad jsem dokonce i přesvědčená, že existuje jediné
vysvětlení. Prostě slovo „spolupráci“ se automaticky změnilo na slovo
„spolupráce“, podle vzoru „motýle“. A to není legrace, takhle prznit
češtinu. A trochu se začínám obávat, jestli ještě mám pod kontrolou to,
co píšu, a jestli se už plíživě nedostává do mého písemného projevu ně-
jaký jiný pravopis či novotvary, nebo, nedej Bože, nějaké pochroumané
myšlení. Jediné, co z toho pro mne vyplývá je, že musím být mnohem víc
„ve střehu“ ke všemu kolem sebe, abych ani já „neprznila“ Vás.

Přeji vám samé dobré, přehledné a smysluplné zprávy psané krás-
nou češtinou. K. Jarolímková

Vážení spoluobčané,
také bych se chtěla vyjádřit k nepořádku v ulici 5. května. Na fa-

cebooku byla uveřejněna fotka s nepořádkem kolem odpadkového
koše. Tak to opravdu vypadalo v pondělí a bohužel nebylo to popr-
vé. Zaměstnanci TSM Nové Hrady nepořádek uklidili včetně vysy-
pání odpadkového koše. V úterý to vypadalo tak, jak vidíte na
fotografiích. Nemyslím si, že je to naše chyba, ale spíš některých
obyvatel ulice 5. května, kteří místo toho, aby si zakoupili popelnici,
tak nepořádek hází ke koši a do nádob na tříděný odpad.

Také bych se ráda ještě vyjádřila ke psím exkrementům. Podle
mě je prvopočátek u majitelů psů, kteří po nich neuklízí, a přitom
máme po městě rozmístěno spoustu zásobníků s pytlíky na tyto ex-
krementy. My se snažíme uklízet, aby bylo naše město čisté, ale po-
kud by všichni dávali odpadky tam, kam patří, určitě by podobné
fotografie na facebooku nemusely být zveřejňovány. Všechno je
o lidech…

Alena Kedrušová, ředitelka TSM N. Hrady
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Covidové N. Hrady
Od začátku března sledujeme velký nárůst

covid-pozitivních osob v našem městě a osa-
dách. Zatím to vypadá, že se nejedná o žádné
plošné zasažení např. celé jedné fabriky nebo
části města. Spíše jde o jednotlivé případy,
které někdy zasáhnou část pracoviště a násled-
ně se přenáší do jednotlivých rodin.

Někteří občané mne zastavují a ptají se,
zda by město nějakým způsobem nemohlo do-
hlížet na to, aby covid-pozitivní lidé dodržo-
vali karanténu a nevycházeli. Toto je ale velmi
složité, protože město nedostává žádné infor-
mace o konkrétních osobách, které mají být
v karanténě. I my máme k dispozici pouze čís-
la nakažených. Na druhou stranu věřím, že
v drtivé většině jsou karantény dodržovány.
Doba je ale komplikovaná a kdokoliv se i s na-
prosto jinou nemocí objeví v nemocnici, už je
následně často neprávem označený za covido-
vého pacienta a v institutu „jedna paní povída-
la“ běží fámy o tom, jak ta či ona rodina
nedodržuje karanténu. I takovéto případy se
dost často odehrávají, zkusme tedy být sice
ostražití, ale zároveň i pracujme s ověřenými
informacemi.

I mne někdy podobné „zaručené“ zprávy
překvapí. V poslední době šla několikrát fáma
o úmrtí některých našich občanů (jednou do-
konce u osoby mně velmi blízké), nakonec se
ale vždy ukázalo, že jsou to informace neprav-
divé. Tak bych chtěl všem těmto “zaručeným
nebožtíkům“ symbolicky popřát, aby tu s námi
byli ještě mnoho let…

Situace v Domě
s pečovatelskou službou

Jsem velmi rád, že jsme i díky iniciativě a
pomoci Jihočeského kraje mohli provést první
očkování zájemců o vakcínu v DPS. Původně
měla očkování provádět paní doktorka Náva-
rová, kraj však nakonec najal servisní organi-
zaci, která vše řeší. Paní doktorce Návarové
bych však chtěl poděkovat za skvělou spolu-
práci při řešení všech epidemiologických
opatření a společné konzultace k informování
občanů a péči o ně. Chtěl bych též moc podě-
kovat paní „sestřičce“ A. Slepičkové za to, že
byla ochotná pomoci s měřením tlaku a teplo-
ty před samotným očkováním. Administrati-
vu k celé akci pak zajistila kolegyně I. Volfová
(MěÚ N. Hrady), takže jsme celé očkování
bez problému zvládli a už i víme, jak vše bude
probíhat při druhé dávce.

Očkování samotné před covidem neochrá-
ní, přináší však výrazně lehčí průběh, což je
zejména u seniorů velmi důležité. Dle sdělení
nemocnice mají pak i po několika dnech od
aplikace první vakcíny očkovaní lidé vyšší
hodnotu protilátek, což dává výrazně větší
šanci pro zvládnutí viru.

V polovině března se přes nastavená opat-
ření COVID začal, bohužel, šířit i v rámci
DPS. Po konzultaci s krajskou hygienickou sta-
nicí a budějovickou nemocnicí bylo domluveno
plošné testování PCR testem, abychom měli
jasná čísla o počtu nakažených. Zároveň je
možné nemocné lépe monitorovat a dříve řešit
léčbu. Díky izolaci nakažených tak zabráníme
dalšímu nechtěnému šíření COVIDu.

V objektu DPS byla provedena dezinfek-
ce společných prostor, všichni senioři obdrželi
respirátory, následně ještě přímo do svých bytů
dostanou dezinfekční a hygienické prostředky
(které jinak distribuujeme prostřednictvím ha-
sičů) a zároveň je pro všechny obyvatele DPS
zajištěna pomoc s donáškou obědů, nákupu
potravin a léků.

Zároveň žádáme rodinné příslušníky oby-
vatel DPS, aby návštěvy omezili na nezbytně
nutnou péči o své blízké a striktně dodržovali
veškerá pravidla.

Závěrem bych chtěl poděkovat pečovatel-
kám společnosti LEDAX za aktivní pomoc

našim seniorům a péči o ně v době pandemie,
za pomoc s distribucí respirátorů a informač-
ních listů. Poděkování pak patří i našim hasi-
čům za pomoc s donáškou nákupů a distribucí
pomůcek a prostředků. Jsem též velmi rád, že
mohu konstatovat, že velmi dobře zafungova-
la spolupráce s krajskou hygienickou stanicí,
nemocnicí a jednotlivými praktickými lékaři,
kteří vystavovali žádanky pro testování. Všem
patří velké poděkování!

Jak jsem již uvedl v úvodu, počet naka-
žených v posledních dnech stoupal. Věřím,
že i díky nastaveným opařením dojde k po-
stupnému snižování počtu nemocných. Zá-
roveň bych si přál, aby průběh nemoci byl
pro všechny co nejlehčí a bez nějakých dal-
ších následků.

Přeji všem hodně zdraví a trpělivosti při
zvládání stávající situace. Snad bude s odcho-
dem zimy a nástupem jara v dalších týdnech
lépe… Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Foto: Jan K. Šmíd

Ordinace
dětské lékařky
v Nových Hradech

K jednomu z nejčastějších dotazů ze
strany občanů zatím nemůžeme dát přes-
nější informaci. Ze strany města Nové Hra-
dy bylo již v minulém roce učiněno vše
potřebné k plnohodnotnému využití neby-
tových prostor pro ordinaci (včetně zajiš-
tění internetu). Paní doktorka si následně
nainstalovala nábytek a další vybavení
do ordinace a čekárny. Dle prosincového
sdělení paní MUDr. Šebestové však mělo
docházet k postupnému podpisu smluv
s pojišťovnami, bez kterých nelze provoz
zahájit. Dle našich informací byla tato
smlouva již v lednu podepsána s VZP, ná-
sledovat měly další pojišťovny. Ze strany
města byla paní doktorce zaslána standardní
smlouva o výpůjčce, kde jsou zdarma pos-
kytnuty prostory pro ordinaci a její zázemí,
paní doktorka by měla hradit pouze náklady
spojené s provozem (energie, úklid). Věří-
me tedy, že smlouva bude podepsána a že
ordinace již brzy začne fungovat.

Mgr. Vladimír Hokr

Poděkování za zpětnou
vazbu + informace k ZŠ

Chtěl bych poděkovat všem občanům,
kteří mi sdělili své zkušenosti a svůj názor
k distanční výuce v naší základní škole.
Vaše podněty budu i nadále tlumočit na
jednání školské rady, rady města a při pra-
videlných setkáních s vedením školy. Jsem
rád, že po proškolení pedagogického sboru
došlo k výraznému zlepšení ve způsobu i
rozsahu výuky.

Na základě sdělení pana ředitele vím, že
učitelé jsou postupně očkováni vakcínami
proti COVID 19. Zbývá tak ze strany státu
vyřešit způsob testování dětí a nastavení
parametrů pro reálný návrat dětí do školy.
Doufejme, že od půlky dubna už to snad
bude možné.

Město Nové Hrady pro školáky nakou-
pilo speciální nanoroušky, které bychom
prostřednictvím školy dětem rozdávali při
nástupu do výuky. Každé dítě obdrží 2 ks
s tím, že velikostně budou spíše pro děti od
1. do 7. třídy (velikost S). Tyto roušky je
možné po dezinfikování opakovaně použí-
vat. Pro starší školáky budou připraveny
klasické respirátory FFP2.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
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Dubnová „Zastupitelská anketa“ pro NZ
Vážení čtenáři zpravodaje,
v loňském listopadovém čísle NZ jsem se zmiňovala o roli komu-

nálního či aktivního politika ve vztahu k svým spoluobčanům v místě
bydliště a okolí. Psala jsem i o jisté zodpovědnosti a možnosti pre-
zentovat jeho vlastní názory i proto, aby i na té „nejnižší“ občanské
(i voličské) úrovni se mohly názory tříbit, zpřehledňovat, cizelovat a
upevňovat. Aby se stal komunální politik i určitým „měřítkem“
k hodnocení a řešení věcí veřejných, protože je osobou známou
v mnoha směrech, a tudíž do jisté míry věrohodný a čitelný k tomu,
co říká a prezentuje.

Myslím si, že ačkoli je k současné zdravotně-politické situaci velmi
široká společenská diskuse, a to prezentovaná mnoha komunikačními
prostředky a způsoby, mohou i místní zpravodaje se k těmto věcem vy-
jadřovat. Navíc je zřetelné, že již začal i „volební boj“ k Parlamentním
volbám, a tak se za půl roku budeme rozmýšlet kam pošleme zemi dál a
jak to bude ovlivňovat nás (dospělé voliče) a samozřejmě i naše děti.
Volby by měly být přeci vždy o „delší budoucnosti“, a nejenom o té
čtyřleté.

Současně s tím je ale i velmi důležité, jak máme uzpůsobené, řešené,
nastavené a funkční věci veřejné místní. Je to vlastně jakýsi základní
kámen všeho následujícího veřejného dění v regionu, kraji i republice.
Každý jednotlivec nese určitý díl zodpovědnosti a moci.

V dnešním, a věřím, že i v dalších číslech NZ, bych tedy ráda dala
příležitost novohradským zastupitelům odpovídat na některé současné
otázky, které se týkají jak místních věcí, tak i těch regionálních či
celospolečenských.

Zapsat názor, „dát ho na papír“, je vždy trochu náročnější než jen
„mluvení“, to je jasné. Ale psaní je skvělý prostředek i k tomu, aby si
každý člověk nejprve svoje myšlenky utřídil, zpřehlednil, jasně pojme-
noval a vyjádřil. Přesně zde funguje přísloví, že co je psáno, to je dáno.
Někdy se totiž příliš namluví, ale podstata může utéct. Diskuse, která
uteče od věcných argumentů k emocím má často „blbé a neplodné
konce“.

Milí čtenáři NZ, předkládám nyní otázky první „zastupitelské anke-
ty“, které jsem zaslala novohradským zastupitelům, a k nim přijaté od-
povědi. Samozřejmě, že se jedná o anketu dobrovolnou a je také reálné,
že nebude možné získat vždy od všech zastupitelů odpověď. Může to
být z důvodu pracovní vytíženosti nebo jiné soukromé důležitější zále-
žitosti. To je samozřejmě nutné zohlednit. Děkuji tímto všem zastupite-
lům, kteří pro dubnové číslo NZ spolupracovali. K. Jarolímková

Otázky a odpovědi pro dubnové číslo NZ:

1. Sledujete zprávy na městském facebooku
(Fcb-mestonovehrady), který byl v loňském roce založen?

Ivan Dorotovič: K této otázce se nemohu vyjádřit, neboť nejsem uživa-
telem facebooku.

Jan Kollmann: Odkazy na webových stránkách mají u mě přednost
před osobním kontaktem, což je sice chybné (uvědomuji si),
avšak časově příznivější v osobní vytíženosti. (www.novehrady.cz,
www.youtube.com)

Ing. Zdeněk Dorschner: Nemám profil na facebooku. Některé infor-
mace se dovídám přes profil mé manželky.

Mgr. Michal Jarolímek: Nejen, že sleduji. Na základě podnětů, které
mně přijdou z městského úřadu, od vedení města, ale i od občanů,
zprávy na městský facebook také vkládám.

Bc. Josef Vochoska: Naše volební uskupení „Společně pro Novohrad-
sko“ mělo založení nového informačního kanálu ve svém programu.
Tento krok hodnotím kladně, facebook sleduji průběžně.

Bc. Jiří Plouhar: Ano, příležitostně, nejsem velkým příznivcem
této sítě.

Mgr. Vladimír Hokr: Nejsem příliš velkým fanouškem facebooku v sou-
kromém životě. V debatě o vzniku městského profilu jsem byl ale pro,
protože si myslím, že je to dobrý doplňkový způsob k prezentaci aktu-
álních informací pro občany. Jsem rád, že si městský facebook našel
své sledovatele a že i díky nim můžeme předávat rychle informace
o dění ve městě. Osobně jsem i rád za zpětnou vazbu, kterou facebook
umožňuje.

2. Jak vnímáte a hodnotíte fungování Základní školy N. Hrady
za poslední rok, zejména ve vztahu k současné složité zdra-
votně-společenské situaci a k využívání nových forem výuky
a technologií? (Oznámkujte jako ve škole a přidejte svůj ko-
mentář.)

Ivan Dorotovič: Nemohu toto hodnotit, neboť nemám již děti školou
povinné a moc informací o chodu ZŠ nemám.

Jan Kollmann: Netuším, zda je v porovnání s ostatními obcemi a měs-
ty vybavenost k distanční výuce + výuce v obsluze IT dostačující,
každopádně bych podpořil investici s jasným programovým obsa-
hem pro doplnění technologií v dané oblasti - vzdělání v segmentu
výpočetní techniky má návaznost na očekávanou digitalizaci (snad
se jí dočkáme i ve státní správě!) a zejména pak na nutnost robotiza-
ce výrobních prostor, a to nejen ve strojírenství. V souvislost i s tím-
to mě zaujal rozhovor s panem Teplým, ředitelem a spolumajitelem
MADETY, který aplikoval robotizaci v rekonstruovaném závodě
v Plané nad Lužnicí a uvažuje tak i v rámci modernizace dalších vý-
robních závodů. Takovéto příklady bych navrhoval přidávat do
učebních osnov, aby měly mladé hlavičky představu… Známkovat
nebudu, nebylo by to spravedlivé a objektivní.

Ing. Zdeněk Dorschner: Mám dceru nyní v první třídě. Z tohoto důvo-
du mohu hodnotit situaci pouze zde. Distanční výuka probíhá na
dobré úrovni. Známka 2.

Mgr. Michal Jarolímek: Myslím, že fungování školy bylo za poslední,
pandemický, rok dostatečné. Nemohu hodnotit práci jednotlivých
učitelů. Pouze vím, že mezi nimi existují někdy i výrazné rozdíly.
Ale na základě několika jednání s ředitelem školy si dovolím hodno-
tit to, jak k distanční výuce přistoupilo vedení školy. A zde sdílím
značnou nespokojenost.

Bc. Josef Vochoska: Myslím si, že současná pandemická doba je složi-
tá a náročná pro kohokoli, hodnocení bych ponechal na pozdější
dobu. Nyní bych maximálně podpořil jak učitele, tak rodiče při zvlá-
dání této nelehké situace. Dětí je mi líto, nezbývá než jim popřát,
aby se co nejdříve vrátily do školy.

Bc. Jiří Plouhar: Známka 3, hodnocení však není z mé strany objektiv-
ní, neboť zde nemám ani jedno dítě, spíše slyším od matek dětí
z 1. stupně, že distanční výuka je v nedostatečné míře a mnoho látky
je řešeno pouze domácími úkoly.

Mgr. Vladimír Hokr: Vždycky jsem se snažil za naši školu bojovat a po-
máhat jí ve formě oprav budov, zajištění vybavení nebo zapojení do
různých projektů. Hodnocení školy v posledním roce je velmi složité.
Na jedné straně několik aktivních učitelek a učitelů, které a kteří se
snaží učit, jsou aktivní a prostě fungují na více než 100%. K tomu ak-
tivní družina a do onemocnění covidem i školní jídelna. Těm všem
patří můj velký obdiv a poděkování. Na druhé straně však vnímám i ty
členky a členy sboru, kde je či bylo zapojení nedostatečné. Když
k tomu připočtu naprosté manažerské nezvládnutí celé situace ze stra-
ny vedení školy, chápu nespokojenost rodičů a mrzí mne, že jako vedení
města tyto věci nemůžeme přímo ovlivnit. Přitom jsme nabízeli finance
na vybavení a další pomoc. Vedení školy bylo naprosto nepřipravené,
nezajistilo včasné proškolení sboru v práci s možnými platformami vý-
uky, rezignovalo na hledání cest k jejich zajištění a spíše hledalo vý-
mluvy, proč věci nejdou. Školení k práci s Teams či Skype proběhlo až
v únoru, zatímco v jiných školách v našem regionu to dokázali už v loň-
ském létě a během podzimu tak snadněji přešli na plnohodnotnou vý-
uku. Abych nekončil tuto odpověď jen negativně, dodám, že jsem rád,
že alespoň v posledních týdnech se situace zlepšuje.

3. Jak hodnotíte nové vedení Jihočeského kraje v oblasti informo-
vání veřejnosti? (Oznámkujte jako ve škole a přidejte stručný
komentář či srovnání s předchozím vedením kraje.)

Ivan Dorotovič: Vždy jsem byl spokojen s informovaností ze strany Ji-
hočeského kraje a v současné době, kdy se jedná o informovanosti
převážně o COVID 19, jsem hodně spokojen, neboť vysvětlování
hlavně seniorům je srozumitelné. Doufám a těším se, že se dočkáme,
a to co nejdříve, jiných, zajímavých informací než o COVID 19.

pokračování na str. 12
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Jan Kollmann: Hejtman Kuba je téměř naším sousedem, že? Jeho dří-
vější profese (záchranná služba Jihočeského kraje) jej předurčuje
k pragmatickému přístupu v řešení prioritní covidové záležitosti,
které se zhostil skvěle - mohu potvrdit osobní zkušeností. Sice tato
mimořádná situace přebíjí jiná témata, ale i poslední záležitost, tý-
kající se další smrtelné nehody na železničním přejezdu v obci Ne-
dabyle, a následné bezprostřední řešení daného úseku, bylo velice
pohotové a směrem k vládním složkám (ministr dopravy + ředitel-
ství silnic a dálnic) nátlakově nekompromisní - již brzy přibydou
bezpečnostní prvky a do června i závory. Ostatně bezpečnost na na-
šich silnicích, ba i v našem městě (!), by mohla být jednou z oblastí
pro další dotazní referendum. K ostatním zástupcům krajské správy
se nevyjadřuji - nemám co sdělit.

Ing. Zdeněk Dorschner: Musím říct, že mám více informací z úřadu
v Nových Hradech než z vedení našeho kraje. Rozdíl ve vedení Jiho-
českého kraje je jen v tom, že pan hejtman vystupuje sebevědomě a
všechno ví. Hodnocení za informovanost 3.

Mgr. Michal Jarolímek: Od nástupu nového vedení kraje se převážná
většina informací zcela logicky točí kolem situace s COVID 19 a or-
ganizace očkování. A zde musím zatím hodnotit způsob informová-
ní i věcný obsah zpráv za opravdu výborný.

Bc. Josef Vochoska: Informování občanů Jihočeského kraje je na velmi
dobré úrovni, vedení kraje navázalo na dobrou práci minulého vedení.

Bc. Jiří Plouhar: Nepocítil jsem žádnou změnu, nevím.
Mgr. Vladimír Hokr: Je těžké porovnávat, protože se nacházíme v oprav-

du složité době. Pozitivně vnímám snahu řešit pomoc s covidem, což
nezajišťuje jen vedení kraje, ale celý krizový štáb. Zásadní informace se
k nám dostanou přímo mailem a je důležité, že je vidět především kon-
krétní pomoc – očkování seniorů, připravená očkovací centra, tok in-
formací, metodika apod. Jinak s bývalou paní hejtmankou i současným
panem hejtmanem je velmi dobrá komunikace a spolupráce. Oba i přes
velké vytížení reagují na dotazy, volají zpět, snaží se pomoci a zajímají
se o naše město a jeho občany.

4. Jaká česká média (televize, tisk, rádia, weby a další informační
toky) využíváte jako zdroje informací o politickém dění v naší
republice?

Ivan Dorotovič: Převážně televizi (ČT 24), Radiožurnál a internet.

Jan Kollmann: Snažím se využívat mix všech zdrojů, abych se alespoň
přiblížil objektivitě. Od ranné doby existence se však ze zásady vy-
hýbám sociálním sítím, které se, dle mého názoru, stávají novodo-
bým vyděračem a zdrojem osobních konfliktů. I tady preferuji
výměnu názorů “face to face”.

Ing. Zdeněk Dorschner: Nejvíce informací čerpám z internetu a televize.

Mgr. Michal Jarolímek: Z vyjmenovaných v otázce v podstatě všech-
ny. Samozřejmě v závislosti na časových možnostech a místě, kde
se zrovna nacházím.

Bc. Josef Vochoska: Jako zdroj informací využívám taková média,
kterým důvěřuji a ze kterých si mohu udělat alespoň trochu reálný
obrázek o politickém dění v naší republice. Snažím se přitom použí-
vat zdravý rozum. Názvy médií nesděluji ze zákonných důvodů.

Bc. Jiří Plouhar: Z televizí to je ČT1, ČT24, nic jiného, tisk žádný,
zprávy – internet, většinou Idnes, rádio Radiožurnál a Dvojka.

Mgr. Vladimír Hokr: Denně sleduji české internetové zpravodajství
(Seznam, Idnes), často pro srovnání také chorvatský Jutarnji, ra-
kouský NÖN nebo francouzský LeParisien. Jako sportovní fa-
noušek samozřejmě hodně času trávím i na sportovním serveru
Isport nebo na chorvatské verzi Sportske novosti. U zahraničních
serverů jde nejen o informace, ale také si díky četbě zpráv udržuji
znalost jazyků. Pokud jde o televizní zpravodajství, sleduji zej-
ména zprávy a jiné pořady v České televizi, nejčastěji pak Udá-
losti, komentáře. Přiznám se, že už v poslední době nemám příliš
sílu poslouchat nedělní debaty. Čtu pravidelně i noviny a v autě
vedle hudby často poslouchám zprávy a polední komentáře na
Radiožurnálu. Je dobré mít široký rozsah zdrojů z naší země i ci-
ziny, protože mnohdy se o některých věcech informuje jinak
doma a jinak v zahraničí. A třeba i sledovat, jak i o dění u nás in-
formují právě v cizině.

Dubnová „Zastupitelská anketa“
(pokračování ze str. 11)

Jak jsme se v roce 2020
podíleli na ochraně
životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Město Nové Hrady může v roce 2020 po-
chlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recykla-
ci o hmotnosti 12,46 t. Na každého obyvatele tak připadá 4,92 kg
vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a pro-
dukce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné
rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro
průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlep-
šení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vy-
stavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů
Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produk-
ce CO2 o 148,70 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 58 ks.

Nebylo nutné vytěžit 7 304,87 litrů ropy. Představte si, že z tohoto
množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu
z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 274 krát.

Došlo také k úspoře 75 197,79 kWh energie. Asi stejné množství,
jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 75198 krát.

Podařilo se recyklovat 7 167,14 kg železa. Toto množství recyklo-
vaného železa by bylo možné použít pro výrobu 294 ks nových praček,
bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 252,97 kg
mědi, což by postačilo pro ražbu 44973 1€ mincí, nebo 312,50 kg hliní-
ku, který by stačil na výrobu 20834 plechovek o objemu 0,33 l.

Z. Vaněk, MěÚ N. Hrady

INFORMUJEME
o dočasné změně hodin pro veřejnost

provozovny pošta Nové Hrady

Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou
dobu ve dnech 29.3.–9.4.2021 z provozních důvodů.

Petr Spáčil – vedoucí oblastní pošty, Český Krumlov 1

Upravená otevírací doba provozovny:

Den v týdnu Dočasné HpV

PO 11:00 – 12:00   13:00 – 15:30

ÚT 08:00 – 11:00   13:00 – 14:30

ST 11:00 – 12:00   13:00 – 15:00   16:00 – 17:00

ČT 08:00 – 11:00   13:00 – 14:30

PÁ 08:00 – 11:00   13:00 – 14:30

Standardní otevírací doba provozovny:

Den v týdnu Standardní HpV

PO 11:00 – 12:00   13:00 – 18:00

ÚT 08:00 – 12:00   13:00 – 15:00

ST 11:00 – 12:00   13:00 – 18:00

ČT 08:00 – 12:00   13:00 – 15:00

PÁ 08:00 – 12:00   13:00 – 15:00
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PROJEKT
„Šablony pro MŠ a ZŠ“
Mateřská Nové Hrady se zapojila do výzvy Ministerstva škol-

ství, mládeže a tělovýchovy, řídícího orgánu operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy č. 02_18_063. „Podpora
škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ
a ZŠ II.“

Název projektu je „Vzdělávání pedagogických pracovníků
v Mateřské škole Nové Hrady II“, registrační číslo
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015318.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání
včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Realizace projektu: 01. 09. 2019 – 31. 08. 2021

Aktivity mateřské školy a jejich cíle:
1. Sdílení zkušeností pedagogických pracovníků z různých škol

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvali-
ty jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí prostřed-
nictvím výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol.

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřské školy,
varianty:

· Čtenářská pregramotnost

· Matematická pregramotnost

· Inkluze

· Cizí jazyky

· Osobnostně sociální rozvoj

· Polytechnické vzdělávání

Cílem je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků po-
mocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání for-
mou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

3. Projektový den ve škole

Cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti
přípravy a vedení projektového vzdělávání.

4. Projektový den mimo školu

Cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti
přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji
osobních a sociálních kompetencí dětí.

5. Komunitně osvětová setkávání

Cílem je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy.

Putovní kamínek,
aneb hrajeme si na lovce kamínku

Protože je důležité pohybovat se na čerstvém vzduchu, připravili
jsme pro děti hru s pátráním po kamínku. V katastru naší obce jsme
ukryli kamínek s obrázkem sluníčka a děti podle fotografie měly najít
jeho polohu. Kdo kamínek nalezl, poponesl ho na další místo, vyfotil a
foto bylo zveřejněno a mohlo pokračovat další pátrání. I vy můžete ty-
povat, na kterých místech byl kamínek ukryt. Hra pokračuje i nadále.
Proto vás prosíme, pokud na náš kamínek narazíte, nechte jej na jeho
místě. Nebo jej poponeste dál, ale pošlete nám fotografii jeho umístění.
Děkujeme. Vaše ŠD

Šťastní lovci kamínku #&" pokračování na str. 14
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Děti ze školní družiny vítají jaro
a zahánějí zimu.

Zimo, zimo táhni pryč,
nebo na tě vezmu bič!
Odtáhnu tě za pačesy,
za ty hory za ty lesy –
až se vrátím nazpátek,
svleču zimní kabátek.

(pokračování ze str. 13)
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Velikonoční procházka
od 1. do 5. dubna 2021

Pokud o Velikonocích nebudete chtít sedět jenom na své zahra-
dě, terase či balkonu, vydejte se na Velikonoční procházku naším
městem. Zveme Vás!

¾ U kovárny potkáte „pomlázkovou rodinku“, tak si
s ní můžete popovídat a trochu i zavzpomínat na dřívější veliko-
noční dění na tomto místě.

¾ V Apatyce Café si v sobotu a neděli (13–17 h) přes

okénko či dvorek budete moci koupit kafíčko či něco sladkého,
podívat se, zda za rohem nečíhá nějaký ušatý zajíček nebo scho-
vaná vajíčka, a pak se vydat na cestu do zámeckého parku.

¾ Až půjdete po městě, nepřehlédněte plakátovací

plochy, třeba tu u kapličky na křižovatce. Budou na ní obráz-
ky malovaných vajíček od novohradských dětí. Namalo-
valy je pro vás, pro všechny kolemjdoucí.

¾ V zámeckém parku navštivte nejprve Velikonoč-
ní ostrov, na kterém najdete Velikonoční obrvejce,
barvičky a štětce. Určitě budete vědět co s nimi. A také tam bude
několik barevných vajíček, které vám prozradí něco o veliko-
nočních svátcích, o jarních pranostikách a moudrech. Pak se mů-

žete rozběhnout do parku a hledat 7 schovaných zajíčků –
Karlíka, Pepíka a další jeho kamarády.

No a pokud chcete přidat do velikonoční atmosféry i Vy kou-
sek sebe, pověste vyfouklé malované vajíčko na náměstí na lípu.
Bude nám tam dělat radost a hezky až třeba do máje.

Přejeme všem krásné a zdravé Velikonoce.
K. Jarolímková, KIC N. Hrady

Půjdeme (ještě trochu víc)
do veřejného prostoru?

Městská galerie Koželužna chystá na duben výstavu s názvem
„Obrazy pro smích“, na které by se měli představit malíř Jan Farkas
a karikaturista Mirek Kemel. V jednání je tedy výstava téměř na dva
měsíce, od 10.4. do konce května. Výstava byla (a je) zamýšlená nejen
jako umělecká aktivita, ale i jako „aktivita podpůrná“ pro všechny, kte-
ří si potřebuji zlepšit pocity ze současné „patálie“. Uměním a výstavou
„pro smích“ rozhodně nechceme nic zlehčovat, ale spíš naopak „občer-
stvit mysl“.

Pokud nebudou během dubna podmínky k návštěvě galerií, ani jiná
možnost výstavu shlédnout, vyjde nějakým způsobem výstava za
vámi do veřejného prostoru. Buďte tedy všímaví, neboť nadále zakry-
tá budeme mít zřejmě jenom ústa, ale ne oči. Takže nám nic nebrání
koukat a vidět.  Uvidíme(te), co uvidíme(te)…a jak bude.

Další informace k výstavě najdete na plakátovacích plochách,
Fcb galeriekozeluzna, www.kicnovehrady.cz.

Květa Jarolímková

Do veřejného prostu přijde ale i hudba
aneb Na viděnou!

Novohradské kulturní centrum se přidalo k nabídce a celore-
publikové aktivitě orchestru Police Symphony Orchestra, díky kte-
ré nabídneme během dubna kousek bezpečné kultury i v Nových
Hradech.

Jak na to a jak Na viděnou?
Cesta ke kultuře je v posledním roce trnitá a ne všechno dokáže

zprostředkovat on-line prostor, ale i za něj buďme vděční. Mladí hudeb-
níci z Police Symphony Orchestra (PSO) z Police nad Metují se také ne-
vzdávají a připravili projekt „Na viděnou!“ a než se budou moci se
svými posluchači potkat tváří v tvář, rozhodli se vstoupit do veřejného
prostoru s novým typem kulturního vyžití. Tentokrát si dali za cíl oživit
plakátovací plochy speciálními plakáty, které vás díky své interaktivní
složce mohou přenést do koncertních sálů.

Série plakátů totiž obsahují unikátní QR kódy, které budou výtvarně
zpracované. Pod každým z nich se skrývá jiná skladba z koncertů Poli-
ce Symphony Orchestra a většina mobilních zařízení je umí intuitivně
načíst. Pokud kód načtete, uvidíte převážně koncertní provedení skla-
deb, které má orchestr takzvaně v šuplíku, s milými hosty jako jsou na-
příklad Vendula Příhodová, Jan Cina, Kühnův smíšený sbor, Balet
Národního divadla a mnoho dalších.

Tak Na viděnou!  www.policesymphonyorchestra.cz/navidenou

Potkat se s plakáty bude možné od dubna ve městech a obcích, která
se připojila k projektu „Na viděnou!“. Pro zpříjemnění procházky pak
bude stačit mobilní telefon, v něm přístup k internetu a volba trasy tak,
abyste objevili všechny hudební dárky, které pro Vás Police Symphony
Orchestra připravil. Variant „hrajících plakátů“ je hned několik a my je
nabídneme i u nás v Nových Hradech. Bude to sice zaznamenaná, ale
přesto vlastně živá kultura.

Lepší časy a víc krásy kolem dokola přeje
Květa Jarolímková
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Vycházky všedního dne
Máte někdy pocit, že je všechno na levačku, na draka, pro kočku a nestojí to za nic? A co

proti tomu děláte? Mně se osvědčilo vyrazit do přírody ujít pár kilometrů. To je proti špatné
náladě výborný prostředek. A když se sejde několik spřízněných duší, účinek se možná ještě
znásobí. Pojďme to vyzkoušet. Jestli máte ve všední dny volno, ale být zavření mezi čtyřmi
stěnami nechcete, zvu vás na zdravotně vlastivědné vycházky do blízkého okolí Nových
Hradů. Pokud to PES dovolí, sešli bychom se ve středu 14. dubna v 9.00 hod. u kapličky na
Jánské louce. Další vycházka by se konala o čtrnáct dní později, 28. dubna, opět od 9.00 od
kapličky. V obou případech je předpokládaný návrat před polednem.

Na shledanou se těší Jitka Šáchová

Jaké byly Hrady kdysi?
V dubnovém vyprávění o novohradské

historii si připomeneme dvě osobnosti, v je-
jichž životopisech hraje významnou roli da-
tum 16. dubna 1871. Toho dne, tedy před
150 lety, zemřel ve Vídni lékař a novo-
hradský rodák Johann Oppolzer. O něm
se již v Novohradském zpravodaji psalo
v září 2018, tak jen stručně připomenu.
Johann Oppolzer se narodil 4. srpna 1808
na novohradském hradě jako syn panského
účetního Thomase Oppolzera. Na pražské
univerzitě vystudoval medicínu, poté půso-
bil v Praze, Lipsku a ve Vídni. Stal se mezinárodně uznávaným lékařem a
pedagogem. Zemřel na skvrnitý tyfus, kterým se nakazil v nemocnici.

Téhož dne, kdy ve Vídni zemřel Johann Oppolzer, 16. dubna 1871,
bylo v Praze uděleno biskupské svěcení ThDr. Karlu Františku Průcho-
vi. Při té příležitosti pamatoval biskup Průcha také na chudé ve svém
rodném městě, kterým daroval 300 zlatých. Tím rodným městem byly
Nové Hrady. Karel František Průcha se narodil na hradě 6. září 1818 do
rodiny vrchnostenského úředníka Františka Průchy. Po gymnaziálních
studiích ve Slaném, Plzni a v Praze vstoupil do arcibiskupského semi-
náře. Po jeho ukončení a vysvěcení na kněze krátce působil jako kap-
lan, roku 1843 nastoupil na teologickou fakultu, kde v roce 1847 získal
doktorát teologie. Poté se vrátil do arcibiskupského semináře, ale tento-
krát jako rektor a spirituál (spirituál v tomto významu znamená kněz
pečující o duchovní potřeby studentů). Byl rovněž literárně činný, ve
svých publikacích se věnoval mimo jiné problematice zpovědi. Od
roku 1859 byl členem Metropolitní kapituly u svatého Víta, roku 1871
byl ustanoven pražským světícím biskupem, od roku 1872 zastával
úřad generálního vikáře pražského arcibiskupství. V karierním postupu
mu bránil zdravotní stav, trpěl vážnými depresemi. Ze zdravotních dů-
vodů také sám požádal císaře Františka Josefa I. o zproštění úřadu čes-
kobudějovického biskupa, kterým byl jmenován v roce 1883 po smrti
Jana Valeriána Jirsíka. Výkonu této funkce se tak fakticky nikdy neujal.
Zhoršení jeho potíží nakonec vyústilo 23. října 1883 v sebevraždu.

Johann Oppolzer i Karel František Průcha se narodili v rodinách
panských úředníků na novohradském hradě. Prvního z nich připomíná
na hradě pamětní deska, ten druhý je trochu pozapomenutý. Více se
o jeho životě můžete dočíst v článku Aloise Sassmanna: Českobudějo-
vický „mezibiskup“ ThDr. Karel František Průcha. Tento článek vyšel
ve sborníku Staré Budějovice roku 2005 a jeho otisk je zájemcům
k dispozici v knihovničce novohradského muzea.

J. Šáchová, Novohradské muzeum

Jak na výsadbu stromů
na vlastním pozemku

Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít
a na co si dát při výsadbě pozor.

Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí, například,
k čemu má daný pozemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň plánu-
jete starat. Představit si, jaký bude strom v dospělosti i jaký bude mít
vliv na své okolí. Každá dřevina má totiž specifické nároky. Některé
preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné, či světlomilné. To vše
je při navrhování potřeba zohlednit.

Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde vysazovat

jedovaté druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru
druhů by měli věnovat také alergici. Pyly lísky, břízy, olše, či vrby
jsou silné alergeny a na jaře by si zahrady moc neužili. Zamyslet by-
ste se měli i nad tím, zda se výsadba do daného místa hodí z širšího
kontextu. Například akát, který pochází ze Severní Ameriky, se
v podmínkách České republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní
druhy. Sázet do krajiny nepůvodní druhy je tedy nevhodné.

Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na to, aby byly dodrženy

všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li
jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiné-
ho, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry
jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 metry a
pro ostatní stromy 1,5 metru." Z toho vyplývá, že váš pozemek musí
být dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost porušena. Případně
si musíte zajistit souhlas vlastníků okolních pozemků.

Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Uce-

lené informace o tom, co organizace takové výsadby obnáší, včetně
odkazů na finanční zdroje, najdete na webu sazimebudoucnost.cz.
Tam si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak stromy sázet a jak
o ně po výsadbě pečovat. Na webu najdete také informace o možnos-
tech finanční podpory výsadeb.

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouží centrální re-

gistr stromů na webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj vý-
sadbu může každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy mimo les. Po
zaregistrování se strom přidá na interaktivní mapu a započítá se
mezi nové stromy vysazené v naší krajině a v obcích.

Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech stro-
mů vysazených v ČR a můžeme měřit dopad společného úsilí všech,
kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni neexistují žádné souhrnné
přehledy o kácení a sázení stromů. Registrace nově vysazených
stromů je proto velmi důležitá.
info Nadace Partnerství
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Informace z knihovny
Městská knihovna i nadále funguje přes „výdejní okénko“. Čtenář si

knihy objedná telefonicky nebo e-mailem a vyzvednout si tento „balí-
ček" přijde kdykoliv ve výpůjční době (pondělí 9.00–18.00, středa
9.00–16.00, pátek 13.00–18.00). Možná je i donáška k Vám domů.
Vracet knihy můžete v knihovně nebo přes vratný box v Českém domě
(Česká 79).

Vyberte si knihy z našeho katalogu
http://www.kicnovehrady.cz/knihovna/katalog-knihovny

Přeji pevné zdraví a pěkné počtení. D. Císařová
tel. 730 580 755, knihovna@novehrady.cz

Dubnová výročí
¡ 4. 4. 1911 nar. Václav Čtvrtek, spisovatel,

(zemř. 6. 11. 1976), 110 let
¡ 9. 4. 1891 nar. Vlasta Burian, herec

(zemř. 31. 1. 1962), 130 let
¡ 15. 4. 1901 zemř. Václav Brožík, malíř (nar. 5. 3. 1851), 120 let
¡ 16. 4. 1911 zemř. Josef Richard Vilímek st., publicista,

knihkupec a nakladatel, (nar. 1. 4. 1835), 110 let
¡ 17. 4. 1826 nar. Vojtěch Náprstek, český vlastenec, sběratel,

cestovatel a mecenáš (zemř. 2. 9. 1894), 195 let
¡ 23. 4. 1836 v Praze poprvé vyšla lyrickoepická báseň Máj

K. H. Máchy, 185 let
¡ 23. 4. 1616 zemř. William Shakespeare,

dramatik, spisovatel, básník (nar. 23. 4. 1564), 405 let
¡ 24. 4. 1811 byla zahájena výuka na konzervatoři v Praze,

nejstarším hudebním ústavě ve střední Evropě, 210 let
¡ 26. 4. 1841 nar. Julius Zeyer, básník,

(zemř. 29. 1. 1901), 180 let

Pranostiky na duben
¡ Hrom v dubnu – dobrá novina, mráz květů více nepostíná.
¡ Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
¡ Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě.
¡ Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
¡ Co duben našetří, to květen spálí.
¡ Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
¡ Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
¡ Březen – za kamna vlezem; duben – ještě tam budem.
¡ Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
¡ Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
¡ Jaký duben – takový říjen.
¡ Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
¡ Duben hojný vodou – říjen vínem.
¡ Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
¡ Mokrý duben – hojnost ovoce.
¡ Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
¡ Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde.
¡ Na mokrý duben – suchý červen.
¡ Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.

Až se jaro vrátí – Josef Václav Sládek

Až se jaro vrátí,
ó, to bude ráj!
zelenat se bude
celý širý kraj.

Slunce bude hřáti,
větřík teple dout,
potok bude hučet,
zproštěn zimních pout

Luka budou vonět,
stromy budou kvést,
a skřivánek vzhůru
do nebe se nést.

Rozletí se vzhůru
až v oblačnou říš,
— a naše srdéčka
vzlétnou ještě výš!

Okénko do knihovny

Kraj pod Mandelsteinem / Milan Koželuh
Kniha je průvodcem a „vlastivědou“ málo známé oblasti Mandelstei-
nu a Ferstru. Formou většinou krátkých textů s množstvím fotografii
se zabývá horopisem oblasti s popisem dalekých výhledů, přírodnímu
krásami a osídlením od jeho počátků po dnešek. Jednotlivě se věnuje
každé vesnici na české straně hranice. Zaznamenává i výjimečné pří-
běhy a události, věnuje se síle a stigmatu hory Mandelstein. Část kni-
hy je převážně fotograficky věnována i Novým Hradům. V knize jsou
osobní prožitky a názory autora a několik literárních textů.

Bukvova hůl / Josef Kroutvor
Soubor poutnických zápisků, črt a pověstí z Novohradska i přilehlého
Waldviertlu. První svazek edice Stropnice.

Venkovské sídlo 1.-3. / Anne Jacobsová
Po pádu železné opony se sedmdesátiletá Franziska rozhodne navští-
vit bývalé rodinné panství Dranitz, které musela její rodina ve zmatku
končící 2. světové války opustit. Franziska nikdy nezapoměla na krás-
né časy před válkou a na lásku k Waltrovi. Ale válka oba milence roz-
dělila a zničila všechny jejich plány a naděje. Nyní, o 45 let později,
stojí Franziska před zdevastovaným domem a všem navzdory je roz-
hodnutá zde zůstat a vrátit rodinnému sídlu jeho bývalý lesk a slávu.

Zpráva o stavu civilizace / Benjamin Kuras
Série Kurasových “civilizačních” knih, sledujících pokračující des-
trukci západní civilizace zevnitř i zvenčí, vstoupila do české literatu-
ry. S obvyklým, ač stále víc šibeničním humorem, autor komentuje
současné absurdity a varuje před blížícím se kolapsem – pokud se
včas neprobereme z letargie k jeho zastavení.

Záchrana na střeše světa / Michal Kleslo
Zavolat horskou službu na pomoc mobilem, to jde jen v těch nejvy-
spělejších státech světa. Pokud Vás zajímá, jak probíhá těžká a kom-
plikovaná záchrana v odlehlých a vysokých horách Ruska, Střední
Asie nebo Himalájí, je pro Vás určena tato kniha. Vrtulníkem, na
koni, pěšky, terénním autem - to jsou způsoby evakuace z výšek 5000,
6000 nebo 7000 metrů při otoku mozku či plic, při zlomenině či při
mozkové mrtvici.

Rod země a krve: Půlměsíční město. 1. / Sarah J. Maasová
Bryce měla perfektní život, skvělou práci a na programu jeden le-
gendární večírek za druhým, jenže pak démon zavraždil její přátele
a ona zůstala sama a zlomená. Když údajný zabiják skončí za mří-
žemi, ale zločiny pokračují, Bryce se pustí do vyšetřování. A hodlá
se pomstít.
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KIC Nové Hrady oznamuje,
že informační centrum bude v dubnu
2021 fungovat v upraveném režimu

Pro vyřízení nezbytných dotazů a požadavků místních občanů (např.
kopírování, info. pro hlášení místního rozhlasu, vyhledávání informací
z veřejně dostupných zdrojů, sběr příspěvků do Novohradského zpra-
vodaje apod.) jsou vyčleněny tyto dny:

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

Kontakty: Informační centrum města, nám Republiky 46
(přízemí radnice): tel.: 386 362195, 603 881 968,
Kancelář KIC, Kulturně-spolkový dům, Česká ulice 74,
tel.: 602 150 208

Služby pro veřejnost související s cestovním ruchem budou posky-
továny a otevírací doba IC bude aktualizována po rozvolnění vládních
nařízení v souvislosti s bojem proti epidemii koronaviru a doporučení
A.T.I.C.  ČR.

Děkujeme za pochopení. K.J.

Rychlé zprávy
na Facebooku i pro Vás
¡ Facebook KIC N. Hrady: kicnovehrady
¡ Facebook města N. Hrady: mestonovehrady,

YouTube kanál: Město Nové Hrady
¡ Novohradské muzeum, Fcb: novohradskemuzeum
¡ Galerie Koželužna, Fcb: galeriekozeluzna
¡ Městská knihovna N. Hrady, Fcb: knihovnaNoveHrady

7. rota PS Nové Hrady
opět v prodeji
V informačním centru můžete

mezi knižními tituly opět najít
knihu „Kronika 7. roty Pohranič-
ní stráže Nové Hrady 15. bPS
České Budějovice“.

Kronika mapuje ochranu stát-
ních hranic na Nových Hradech
od roku 1951 do roku 1991 a ži-
vot na rotě Pohraniční stráže.
Kronika je rozdělena do 3 blo-
ků, v nichž se čtenáři seznámí
s krátkou historií Nových Hra-
dů, kláštera, budov Pohraniční
stráže v Nových Hradech a obsa-
zení státních hranic a Nových Hradů německou armádou (r. 1938).
V knize naleznete i popis budov Pohraniční stráže a jejich rozmístě-
ní, vzpomínky na službu v Nových Hradech i mapu A3 úseku střeže-
ní 7. roty.

V knize naleznete i spousty fotografií, některé tváře Vám jistě
nebudou cizí.

Kniha, jejíž autorem je Jan GARA, obsahuje 216 stran a 110 obráz-
ků. Po předchozí domluvě můžete knihu zakoupit v Informač-
ním centru Nové Hrady. Cena 250 Kč. (tel. č.: 603 881 968,
386 362 195).

M. T. Kolářová, IC N. Hrady

Interiér IC v přízemí radnice

¡ Prodám 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 55 tis., info. tel. 608 967 331

řádková inzerce
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