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A co mámy, mají si kdy odpočinout?
Květen je měsíc májový, pampeliškový, láskový, světle zelený a také maminkovský. To pro-

to, že i v ročním kalendáři, který používáme proto, abychom se v čase neztratili, se kdysi „vyčle-
nil“ jeden „den pro maminky“. Druhá květnová neděle zpravidla voní kytičkou a objetím, na
které se těší všechny maminky.

A já bych dodala, že hlavně v posledním roce se ze všech maminek staly i hrdinky! Tak si to
vezměte – např. zdravotní sestry, paní učitelky, paní ošetřovatelky… Ty všechny musely zvlád-
nout nejen svoje role pracovní, ale i maminkovské (a mnohé další) v daleko větším nasazení než
kdykoli dřív. A mamky, které zvládly pracovat „z domova“ a při tom ještě stíhaly výuku s dětmi,
uvařit a „dělat rodinné zázemí“… To je, co?

Zkrátka si myslím, že došlo na přísloví mojí babičky, že totiž ženská vydrží víc než kůň. A tak
přeji všem nám maminám, abychom co nejdříve mohly vyběhnout z té dostihové dráhy a mohly
se jen tak lehkým klusem rozběhnout po jarní krajině, na chvíli utéct od všech povinností i stra-
chů a odpočinout si. No a pak se zase vrátit s rozevřenou náručí ke svým nejmilejším.

Hodně štěstí a zdraví v májovém poklusu! K. Jarolímková

V kategorii juniorky JY1
zvítězila Natálie Machová

V kategorii starších žáků D7
zvítězil David Macho

V kategorii starších žákyň D6a
zvítězila Karolína Houserová

V kategorii mladších žáků D3
zvítězil Ondřej Morong

Více informací v rubrice Sport

Obrvejce na Velikonočním ostrově se v průběhu 5 dnů řád-
ně vybarvilo. Na této fotce jsou obrázky ještě celkem přehled-
né. Ale pak už to byl řádný velikonoční maz(an)ec… K. J.

Jen co se školka na chvíli zavřela, paní učitelky nelenily a vyzdobily dětem stěny nový-
mi obrázky. Více o MŠ uvnitř čísla.                                                                         K. J.

Skvělé úspěchy novohradských karatistů
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Fotomozaika
Velikonoční „zážitková“ procházka vás letos zavedla do různých
koutů města a skoro všude jste narazili na zajíce nebo na vajíčka.
Věřím, že byla procházka příjemná, a tak děkuji všem, kteří se
přidali na její stranu... K.J.

Z ostrůvku zámeckého jezírka vznikl „Veliko-

noční ostrov“, na kterém všemi barvami „zá-

řilo“ Obrvejce…

Před kovárnou, která v minulých letech zvala vždy na krásné velikonoč-
ní programy, postávala alespoň „pomlázková rodinka“…

Kdo se vydal do zámeckého parku, našel tam
sedm zatoulaných a veselých zajíčků…

Několik dětí z I. stupně ZŠ Nové Hrady se připojilo k velikonočnímu
programu se svými obrázky, které pak na plakátovacích plochách děla-
ly radost všem kolemjdoucím…

Zaječí olympiádu na náměstí připravily paní
vychovatelky ze školní družiny…

Velikonoční stezka v okolí školky, kterou měly
„na svědomí“ paní učitelky z MŠ, potěšila jis-
tě nejmladší děti i rodiče. Procházka byla ten-
tokrát o něco zábavnější a veselejší…

Pro zavěšení velikonočních malovaných vají-
ček byl k dispozici keř v zámeckém parku… "
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Zápis ze 80. schůze městské rady
ze dne 22.03.2021

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení ze 79. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 79. jednání rady města.

� 2. Žádost – Morong
Rada města bere na vědomí žádost pana P.
Moronga, Nové Hrady o zachování mini-
mální šíře příjezdové cesty, tj. šíře 5 m a
pověřuje radního M. Vrchotu provedením
místního šetření.
(Rada obdržela od pana P. Moronga, Nové
Hrady žádost o zachování šíře 5 metrů pro
vjezd na pozemek parc.č. KN 792/5, k.ú.
Údolí u Nových Hradů při projednávání
prodeje části sousedního pozemku parc.č.
KN 1431/3, k.ú. Údolí u Nových Hradů.)

� 3. Bezúplatná výpůjčka – KVHT Nové
Hrady (po zveřejnění)
Rada města schvaluje bezúplatnou vý-
půjčku pozemků parc.č. KN 1401/1 a KN
1401/4, k.ú. Štiptoň pro organizaci KLUB
VOJENSKÉ HISTORIE A TECHNIKY
NOVÉ HRADY z.s., a to na dobu určitou
deseti let s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu rada opě-
tovně projednala žádost organizace KLUB
VOJENSKÉ HISTORIE A TECHNIKY
NOVÉ HRADY z.s. o bezúplatném vypůj-
čení pozemků parc.č. KN 1401/1 a KN
1401/4, k.ú. Štiptoň a souhlasila s podmín-
kami bezúplatné výpůjčky na dobu určitou
deseti let.)

� 4. Pronájem pozemku – E.ON
(po zveřejnění)
Rada města schvaluje pronájem části poze-
mku parc. č. 816/10, k.ú. Nové Hrady o vý-
měře 30 m2 (2 standardní parkovací stání)
dle návrhu společnosti E.ON Energie, a.s.,
České Budějovice na dobu určitou deseti let
s tříměsíční výpovědní lhůtou za částku
6.000 Kč bez DPH za rok a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu rada opě-
tovně projednala žádost společnosti E.ON
Energie, a.s., České Budějovice o pronájmu
části pozemku parc. č. 816/10, k.ú. Nové
Hrady za účelem vybudování a umístění do-
bíjecí stanice pro elektromobily a souhlasila
s podmínkami pronájmu na období 10 let
s tím, že žadatel dále nabízí za úklid prostor
v okolí dobíjecí stanice 100 Kč bez DPH
měsíčně.)

� 5. Pronájem nebytových prostor –
Restaurace pod radnicí (po zveřejnění)
Rada města schvaluje pronájem pozemku
parc. č. st. 84/1, jehož součástí je stavba čp.
46, k.ú. Nové Hrady – nebytové prostory
o výměře 285,05 m2 + nádvoří panu J. Ka-
hounovi a paní Mgr. L. Tourkové, Trhové
Sviny za částku 425 Kč/m2/rok, na dobu pěti
let s tříměsíční výpovědní lhůtou a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada po zveřejnění projednala žádost pana
J. Kahouna a paní Mgr. L. Tourkové, Trho-
vé Sviny ve věci pronájmu nebytových
prostor v objektu č.p. 46, Nové Hrady a sou-
hlasila s podmínkami pronájmu na období
5 let. Pan J. Kahoun a paní Mgr. Tourková
předložili nabídku ve výši 425 Kč/m2.)

� 6. Prodej pozemku – k.ú. Obora
(po zveřejnění)
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 511/2 – TTP (dle GP parcela vznik-
la oddělením od parc. č. 511) o výměře
165 m2 v k.ú. Obora u Vyšného panu J.
Machovi, bytem České Budějovice za část-
ku 100 Kč/m2 (+ náklady spojené s poříze-
ním GP) a postupuje návrh ke schválení
zastupitelstvu města.
(Rada po zveřejnění záměru prodeje části
pozemku parc. č. 511 v k.ú. Obora u Vyšné-
ho projednala žádost J. Macha, Č. Budějo-
vice o koupi tohoto pozemku.)

� 7. Byt k pronájmu
– Komenského ulice čp. 395
Rada města souhlasí se zveřejněním proná-
jmu nemovité věci formou výběrového říze-
ní II - pozemku parc.č. st. 66/2, k.ú. Nové
Hrady, jehož součástí je objekt k bydlení čp.
395 (byt č. 2, 1+1 o velikosti 47,81 m2). Rada
pověřuje tajemníka MěÚ Nové Hrady zve-
řejněním na úřední desce města dle návrhu.
(Rada projednala návrh zveřejnění proná-
jmu nemovité věci formou výběrového říze-
ní II - pozemku parc.č. st. 66/2, k.ú. Nové
Hrady, jehož součástí je objekt k bydlení čp.
395. Jedná se o pronájem bytu č. 2, dispozi-
ce 1+1 o velikosti 47,81 m2.)

� 8. Rozbor hospodaření + účetní závěrka
– Služby Nové Hrady s.r.o.
Rada města schvaluje zlepšený hospodářský
výsledek Služeb Nové Hrady s.r.o. za rok
2020 ve výši 309.789,52 Kč a schvaluje jeho
převod na Nerozdělený zisk minulých let.
Rada města schvaluje roční účetní závěrku
Služeb Nové Hrady s.r.o. za rok 2020.
(Rada obdržela od Služeb Nové Hrady s.r.o.
účetní závěrku za rok 2020, rozbor hospo-
daření za rok 2020 a návrh na převedení vý-
sledku hospodaření na účet Nerozdělený
zisk minulých let. Hospodaření skončilo
ziskem ve výši 309.789,52 Kč.)

� 9. Omezení dopravní obslužnosti
v drážní dopravě – Jikord s.r.o.
Rada města bere na vědomí informaci o návr-
hu na redukci dopravních vlakových spojení
společnosti Jikord s.r.o., České Budějovice.
(Starosta informoval radu o návrhu na re-
dukci dopravních vlakových spojení, které
po schválení Radou Jihočeského kraje a
krajského zastupitelstva plánuje provést
společnost Jikord s.r.o., České Budějovice

s platností od 13.6.2021. Navržená redukce
vlakových spojení se týká omezení na trati
199 (České Budějovice - České Velenice),
spojů 8015 a 8012, kdy dochází k omezení
provozu v období 23. - 31.12, 29.1., 1.4., 1.7
- 31.8. a 27. - 29.10. V pracovních dnech
spoje nadále jedou dle současného jízdního
řádu. Další omezení se týkají trati 226 (Čes-
ké Velenice - Veselí n. Lužnicí) s tím, že i
zde dochází ke stejnému omezení spojů.)

� 10. Zadávací dokumentace – Nové
Hrady – Hrobka Buquoy, parc. č. st.
238, k.ú. Nové Hrady 2. etapa: vnitřní
úpravy, opatření ke snížení vlhkosti
a ostatní práce
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci k veřejné zakázce: Nové Hrady - Hrobka
Buquoy, parc. č. st. 238, k.ú. Nové Hrady,
2. etapa: vnitřní úpravy, opatření ke snížení
vlhkosti a ostatní práce:
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací do-
kumentace k veřejné zakázce: Nové Hrady -
Hrobka Buquoy, parc. č. st. 238, k.ú. Nové
Hrady, 2. etapa: vnitřní úpravy, opatření ke
snížení vlhkosti a ostatní práce.)

� 11. Jmenování hodnotící komise – Nové
Hrady - Hrobka Buquoy, parc. č. st.
238, k.ú. Nové Hrady, 2. etapa: vnitřní
úpravy, opatření ke snížení vlhkosti a
ostatní práce
Rada města jmenuje hodnotící komisi na
akci: Nové Hrady - Hrobka Buquoy, parc. č.
st. 238, k.ú. Nové Hrady, 2. etapa: vnitřní
úpravy, opatření ke snížení vlhkosti a ostatní
práce ve složení: Miroslav Šlenc, Ing. Pavel
Hamberger a Bc. Roman Schmidt, náhrad-
níci: Jaroslav Faktor, Ing. Pavla Vaněčková
a Bc. Vlasta Kučerová.
(Rada obdržela návrh na jmenování hodno-
tící komise k veřejné zakázce: Nové Hrady -
Hrobka Buquoy, parc. č. st. 238, k.ú. Nové
Hrady, 2. etapa: vnitřní úpravy, opatření ke
snížení vlhkosti a ostatní práce.)

� 12. Jmenování komise pro otevírání
obálek – Nové Hrady – Hrobka Buquoy,
parc. č. st. 238, k.ú. Nové Hrady, 2.
etapa: vnitřní úpravy, opatření ke
snížení vlhkosti a ostatní práce
Rada města jmenuje komisi pro otevírání
obálek na akci: Nové Hrady - Hrobka Buqu-
oy, parc. č. st. 238, k.ú. Nové Hrady, 2. etapa:
vnitřní úpravy, opatření ke snížení vlhkosti a
ostatní práce ve složení: Mgr. Vladimír Hokr,
Mgr. Lucie Kříhová a Marie Mrkvičková,
náhradníci: Mgr. Michal Jarolímek, Lenka
Roulová a Ing. Pavla Vaněčková.
(Rada obdržela návrh na jmenování komise
pro otevírání obálek k veřejné zakázce: Nové
Hrady – Hrobka Buquoy, parc. č. st. 238, k.ú.
Nové Hrady, 2. etapa: vnitřní úpravy, opatře-
ní ke snížení vlhkosti a ostatní práce.)

� 13. Zadávací dokumentace – Oprava
fasády s plastickými prvky včetně říms,
obnova barevného nátěru Česká č.p. 74,
Nové Hrady
Rada města schvaluje zadávací dokumentaci
k veřejné zakázce: Oprava fasády s plastic-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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kými prvky včetně říms, obnova barevného
nátěru Česká č.p. 74, Nové Hrady.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací do-
kumentace k veřejné zakázce: Oprava fasády
s plastickými prvky včetně říms, obnova ba-
revného nátěru Česká č.p. 74, Nové Hrady.)

� 14. Jmenování hodnotící komise –
Zadávací dokumentace – Oprava fasády
s plastickými prvky včetně říms, obnova
barevného nátěru Česká č.p. 74, Nové
Hrady
Rada města jmenuje hodnotící komisi na
akci: Oprava fasády s plastickými prvky
včetně říms, obnova barevného nátěru
Česká č.p. 74, Nové Hrady ve složení:
Ing. Pavel Hamberger, Josef Sýkora a
Jaroslav Faktor a náhradníci: Bc. Roman
Schmidt, Bc. Vlasta Kučerová a Miro-
slav Šlenc.
(Rada obdržela návrh na jmenování hod-
notící komise k veřejné zakázce: Oprava
fasády s plastickými prvky včetně říms,
obnova barevného nátěru Česká č.p. 74,
Nové Hrady.)

� 15. Jmenování komise pro otevírání
obálek - Zadávací dokumentace –
Oprava fasády s plastickými prvky
včetně říms, obnova barevného nátěru
Česká č.p. 74, Nové Hrady
Rada města jmenuje komisi pro otevírání
obálek na akci: Oprava fasády s plastickými
prvky včetně říms, obnova barevného nátě-
ru Česká č.p. 74, Nové Hrady ve složení:
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Lucie Kříhová a
Marie Mrkvičková, náhradníci: Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Lenka Roulová a Ing. Pavla
Vaněčková.
(Rada obdržela návrh na jmenování komi-
se pro otevírání obálek k veřejné zakázce:
Oprava fasády s plastickými prvky včetně
říms, obnova barevného nátěru Česká č.p.
74, Nové Hrady.)

� 16. Zadávací dokumentace – Mateřská
škola, Hradební č.p. 175, Nové Hrady
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci k veřejné zakázce: Mateřská škola, Hra-
dební č.p. 175, Nové Hrady.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací
dokumentace k veřejné zakázce: Mateřská
škola, Hradební č.p. 175, Nové Hrady.)

� 17. Jmenování hodnotící komise –
Zadávací dokumentace – Mateřská
škola, Hradební č.p. 175, Nové Hrady
Rada města jmenuje hodnotící komisi
na akci: Mateřská škola, Hradební č.p. 175,
Nové Hrady ve složení: Bc. Roman Schmidt,
Jaroslav Faktor a Josef Sýkora a náhradníci:
Ing. Pavel Hamberger, Miroslav Šlenc a Bc.
Vlasta Kučerová
(Rada obdržela návrh na jmenování hodno-
tící komise k veřejné zakázce: Mateřská
škola, Hradební č.p. 175, Nové Hrady.)

� 18. Jmenování komise pro otevírání
obálek – Zadávací dokumentace –
Mateřská škola, Hradební č.p. 175,
Nové Hrady
Rada města jmenuje komisi pro otevírání
obálek na akci: Mateřská škola, Hradební
č.p. 175, Nové Hrady ve složení: Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Lucie Kříhová a Ma-
rie Mrkvičková, náhradníci: Ing. Vladimír
Schusser, Lenka Roulová a Ing. Pavla Va-
něčková.
(Rada obdržela návrh na jmenování komise
pro otevírání obálek k veřejné zakázce: Ma-
teřská škola, Hradební č.p. 175, Nové Hrady.)

� 19. Zadávací dokumentace – Oprava
fasády s plastickými prvky včetně říms,
obnova barevného nátěru nám.
Republiky č.p. 11, Nové Hrady
Rada města schvaluje zadávací dokumentaci
k veřejné zakázce: Oprava fasády s plastic-
kými prvky včetně říms, obnova barevného
nátěru nám. Republiky č.p. 11, Nové Hrady.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací do-
kumentace k veřejné zakázce: Oprava fasá-
dy s plastickými prvky včetně říms, obnova
barevného nátěru nám. Republiky č.p. 11,
Nové Hrady.)

� 20. Jmenování hodnotící komise –
Zadávací dokumentace – Oprava fasády
s plastickými prvky včetně říms, obnova
barevného nátěru nám. Republiky č.p.
11, Nové Hrady
Rada města jmenuje hodnotící komisi na
akci: Oprava fasády s plastickými prvky
včetně říms, obnova barevného nátěru nám.
Republiky č.p. 11, Nové Hrady ve složení:
Bc. Roman Schmidt, Jaroslav Faktor a Josef
Sýkora a náhradníci: Ing. Pavel Hamberger,
Miroslav Šlenc a Bc. Vlasta Kučerová
(Rada obdržela návrh na jmenování hodno-
tící komise k veřejné zakázce: Oprava fasá-
dy s plastickými prvky včetně říms, obnova
barevného nátěru nám. Republiky č.p. 11,
Nové Hrady.)

� 21. Jmenování komise pro otevírání
obálek - Zadávací dokumentace –
Oprava fasády s plastickými prvky
včetně říms, obnova barevného nátěru
nám. Republiky č.p. 11, Nové Hrady
Rada města jmenuje komisi pro otevírání
obálek na akci: Oprava fasády s plastickými
prvky včetně říms, obnova barevného nátě-
ru nám. Republiky č.p. 11, Nové Hrady ve
složení: Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Lucie
Kříhová a Marie Mrkvičková, náhradníci:
Ing. Vladimír Schusser, Lenka Roulová a
Ing. Pavla Vaněčková.
(Rada obdržela návrh na jmenování komise
pro otevírání obálek k veřejné zakázce:
Oprava fasády s plastickými prvky včetně
říms, obnova barevného nátěru nám. Re-
publiky č.p. 11, Nové Hrady.)

� 22. Žádost o cenovou nabídku –
Kovárna č.p. 36 v Nových Hradech –
nátěr šindelové hmoty
Rada města bere na vědomí informaci MěÚ
Nové Hrady, Investičního a majetkového
odboru ve věci podání žádostí o předložení

cenové nabídky na stavbu: Kovárna č.p. 36
v Nových Hradech.
(Rada města obdržela od MěÚ Nové Hrady,
Investičního a majetkového odboru vzoro-
vou žádost k předložení cenové nabídky na
stavbu: Kovárna č.p. 36 v Nových Hradech
- nátěr šindelové hmoty. Předpokládaná
hodnota zakázky: 215.000 Kč.)

� 23. Žádost o poskytnutí individuální
dotace z Krajského investičního fondu –
rekonstrukce domu č.p. 188 v Nových
Hradech v Komenského ulici
Rada města schvaluje podání Žádosti o
poskytnutí individuální dotace z Krajského
investičního fondu na rekonstrukci domu č.p.
188 v Nových Hradech v Komenského ulici.
Rada města obdržela od MěÚ Nové Hrady,
Investičního a majetkového odboru Žádost
o poskytnutí individuální dotace z Kraj-
ského investičního fondu na rekonstrukci
domu č.p. 188 v Nových Hradech v Ko-
menského ulici. Předmětem rekonstrukce je
celková rekonstrukce domu č.p. 188 při níž
vzniknou 4 bytové jednotky. Náklady cel-
kem 13.342.299,09 Kč. Požadovaná výše
dotace kraje: 6.670.000 Kč. Spolufinan-
cování ze zdrojů města Nové Hrady:
5.672.299,09. Financování ze státního roz-
počtu, rozpočtu EU nebo jiných subjektů:
1.000.000 Kč.

� 24. Převod místních poplatků –
promlčecí lhůta
Rada města bere na vědomí informaci MěÚ
Nové Hrady, Ekonomického odboru o pře-
vedení místních poplatků splatných do
31.12.2017 na podrozvahovou evidenci.
(Rada města obdržela od MěÚ Nové Hrady,
Ekonomického odboru informaci o převodu
neuhrazených místních poplatků splatných
do 31.12.2017 na podrozvahovou evidenci.)

� 25. Vypořádání odběru vody – Trajer
Rada města bere na vědomí vypořádání odbě-
ru vody mezi městem Nové Hrady a J. Traje-
rem, Dobrkovská Lhotka
Rada města souhlasí s vyplacením jedno-
rázové částky ve výši 25.000 Kč panu
J. Trajerovi, Dobrkovská Lhotka dle návr-
hu vypořádání odběru vody.
(Starosta informoval radu o vypořádání
odběru vody mezi městem Nové Hrady a
J. Trajerem, Dobrkovská Lhotka. Vypořádá-
ní se týká období, kdy díky instalaci vnitř-
ních vodovodních rozvodů byla v období
2007 - 2019 voda, kterou hradil pan J. Tra-
jer (č.p. 46), z části odebírána pro prostory
MěÚ Nové Hrady (č.p. 46), konkrétně so-
ciálního zázemí. Po zjištění této skutečnos-
ti bylo nastaveno podružné měření a po
ročním monitorování odběru vody pro pot-
řeby městského úřadu došlo k vypočtení
částky, která je předmětem vyrovnání. Vý-
počet byl konzultován s panem J. Trajerem,
který s ním vyslovil souhlas.)

� 26. Rozpočtové opatření č. 3/2021
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 3/2021.
(Rada obdržela od MěÚ Nové Hrady, Eko-
nomického odboru návrh rozpočtového
opatření č. 3/2021.)

INFORMACE Z RADNICE
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� 27. Vydání publikace
– IV. Nakladatelství s.r.o.
Rada města souhlasí s uveřejněním prezen-
tace města Nové Hrady v projektu Českého
červeného kříže ve věci vydávání publikace
"Podivuhodná dobrodružství rodiny Vojtíš-
kovy aneb co vše se může stát o prázdninách
v rozsahu 1/3 strany za částku 9.900 Kč bez
DPH a pověřuje Květu Jarolímkovou a sta-
rostu Mgr. V. Hokra dalším jednáním ve
věci obsahu firemní prezence.
(Starosta informoval radu o projektu České-
ho červeného kříže ve věci vydávání publi-
kace "Podivuhodná dobrodružství rodiny
Vojtíškovy aneb co vše se může stát o prázd-
ninách". Jedná se o publikaci, která je bez-
platně distribuována do škol a dalších
institucí v regionu, které pracují s dětmi a
mládeží. Publikace seznamuje děti i dospělé
s krizovými situacemi, které mohou nastat
během dovolené (autonehoda, zranění při
sportu, srdeční slabost apod.) V publikaci
bude uveřejněna prezentace města Nové
Hrady. Formou této prezentace město Nové
Hrady podpoří vznik publikace. Prezentace
bude obsahovat nabídku turistických cílů
města N. Hrady.)

� 28. Smlouva o zřízení věcného břemene
– služebnosti stezky a cesty (areál roty)
– ÚPZS
Rada města souhlasí se smlouvou č.:
27/21-UZSVM/C/6369/2019-AS o zřízení
věcného břemene - služebnosti stezky a
cesty s Úřadem pro zastup. státu ve věcech
majetkových, územní pracoviště České
Budějovice na část pozemku parc.č. 844/6
a pozemek parc.č. 844/8, vše v k.ú. Nové
za jednorázovou úplatu ve výši 28.870 Kč
a postupuje návrh ke schválení zastupitel-
stvu města.
(Rada obdržela od UZSVM, územního pra-
coviště České Budějovice návrh smlouvy
č.: 27/21-UZSVM/C/6369/2019-AS o zří-
zení věcného břemene - služebnosti stezky
a cesty. Věcným břemenem ve prospěch
pozemku parc.č. 844/1, jehož vlastní-
kem je město Nové Hrady, bude zatíže-
na část pozemku parc.č. 844/6 (dle GP
č.1119-24Fi/2021) a ozemek parc.č. 844/8,
vše v k.ú. Nové Hrady. Návrh na sjednání
věcného břemene – služebnosti stezky a
cesty předpokládá s jednorázovou úplatou
ve výši 28.870 Kč.)

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

� 30. 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.)

� 31. Oprava chodníku – Flop
Rada města bere na vědomí informaci o na-
vrhované úpravě chodníku a asfaltové plo-
chy u prodejny Flop a pověřuje starostu
Mgr. V. Hokra svoláním místního šetření.
(Starosta informoval radu o probíhajících
jednáních se společností Flosman ve věci
realizace nového chodníku v ulici Sídliště
Míru, který přiléhá k nové přistavěné části
prodejny Flop a asfaltové plochy před no-
vým vstupem do prodejny.)

� 32. Pachtovní smlouva – ČR – Státní
pozemkový úřad
Rada města schvaluje propachtování poze-
mků parc.č. 744/1 o výměře 22 m2 a parc.č.
744/2 o výměře 394 m2, vše v k.ú. Údolí
u Nových Hradů od České republiky, Stát-
ního pozemkového úřadu na dobu neurči-
tou, za částku 500 Kč/rok a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Rada města pověřuje starostu Mgr. V. Hok-
ra dalším jednáním ve věci možného odkou-
pení/bezplatného převodu pozemků parc.č.
744/1 a 744/2, k.ú. Údolí u Nových Hradů.
(Rada projednala návrh Pachtovní smlouvy
č. 24N21/05 s Českou republikou, Státním
pozemkovým úřadem (propachtovatel) ve
věci propachtování pozemků parc.č. 744/1
o výměře 22 m2 a parc.č. 744/2 o výměře
394 m2, vše v k.ú. Údolí u Nových Hradů.)

� 33. Nájemní smlouva – ČR
– Státní pozemkový úřad
Rada města schvaluje pronájem pozemku
parc.č. 1488/4 o výměře 35 m2 a části po-
zemku parc.č. 744/4 o výměře 48 m2, vše
v k.ú. Údolí u Nových Hradů od České re-
publiky, Státního pozemkového úřadu na
dobu neurčitou, za částku 664 Kč/rok a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.
Rada města pověřuje starostu Mgr. V. Hok-
ra dalším jednáním ve věci možného odkou-
pení/bezplatného převodu pozemků parc.č.
1488/4 a 744/4, k.ú. Údolí u Nových Hradů.
(Rada projednala návrh Nájemní smlouvy
č. 25N21/05 s Českou republikou, Státním
pozemkovým úřadem (propachtovatel) ve
věci pronájmu pozemku parc.č. 1488/4
o výměře 35 m2 a části pozemku parc.č.
744/4 o výměře 48 m2, vše v k.ú. Údolí
u Nových Hradů.)

Zápis ze 81. schůze městské rady
ze dne 01.04.2021

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta
Miroslav Vrchota, člen rady
Ing. Eva Ševčíková, člen rady
s hlasem poradním:
Ing. Vladimír Schusser
Omluveni:
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Host:
MUDr. Vendula Šebestová

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 80. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 80. jednání rady města.

� 2. Jednání s paní MUDr. Vendulou
Šebestovou
Rada města bere na vědomí výsledek jedná-
ní s paní MUDr. Vendulou Šebestovou a
souhlasí s návrhem dohody o zajištění pro-
vozu ordinace pro děti a dorost.
Starosta informoval radu města o dnešním
bodu jednání ve věci otevření dětské ordina-
ce na Nových Hradech v domě č.p. 467 (Pa-
sivní dům). Pozvání na dnešní jednání rady
přijala i paní MUDr. Vendula Šebestová.
Projednávané body a jejich závěry:

- V objektu s č.p. 467 bude vyměněn zámek
od zadních, francouzských, dveří tak, aby
jediné klíče od celé stavby měla k dispozici
pouze MUDr. Vendula Šebestová a město
Nové Hrady (v zapečetěné obálce u TSM
Nové Hrady, popřípadě u SDH N. Hrady).
- Původní zveřejnění záměru, respektive
bod 7. usnesení z 64. schůze městské rady
ze dne 12.10.2020, bude revokováno. Před-
mětem revokace bude změna výpůjční doby
z 5ti let na dobu 20 let.
- Náklady spojené s úhradou za spotřebo-
vané energie (vodné, stočné, el. energie)
budou hrazeny dle návrhu, tj. MUDr. Še-
bestová bude hradit náklady do částky
10.000 Kč/rok + DPH a zbylé náklady bu-
dou hrazeny z rozpočtu města Nové Hrady
- Předpokládaná provozní doba ordinace na
Nových Hradech:
ÚTERÝ: 10.00–13.00 pro nemocné,

13.00–16.00 pro zdravé
ČTVRTEK: 6.30–11.00
- Smlouva o výpůjčce bude uzavřena od
01.04.2021 do 31.03.2041, tj. doba výpůjč-
ky 20 let s výpovědní lhůtou 1 rok
- Předpokládaný termín otevření dětské or-
dinace na Nových Hradech dle sdělení paní
MUDr. Šebestové: konec měsíce dubna
2021.)

� 3. Výpůjčka – pasivní dům
(po zveřejnění) – revokace
Rada města ruší usnesení č. 7 z 64. jednání
rady města ze dne 12.10.2020 a nově
schvaluje bezúplatnou výpůjčku nebyto-
vých prostor v objektu čp. 467 na pozemku
parc.č. st. 910 - Pasivní dům o celkové ploše
k výpůjčce 221,96 m2 paní MUDr. V. Še-
bestové na dobu 20 let s výpovědní lhůtou
1 rok a pověřuje starostu podpisem smlouvy
dle návrhu.
(Rada na základě zveřejněného záměru
výpůjčky stavby čp. 467 na pozemku parc.č.
st. 910 - Pasivní dům o celková ploše k vý-
půjčce - 221,96 m2 za účasti MUDr. Venduly
Šebestové znovu projednala výpůjčku před-
mětných prostor za účelem umístění a pro-
vozování činnosti dětské praktické lékařky
MUDr. V. Šebestové. Nebytové prostory
v objektu tzv. Pasivního domu budou zapůj-
čeny bezúplatně. Náklady spojené s energi-
emi budou hradit vypůjčitel a město Nové
Hrady dle návrhu (MUDr. Šebestová bude
hradit náklady do částky 10.000 Kč/rok +
DPH a zbylé náklady budou hrazeny z roz-
počtu města Nové Hrady). Původní znění
usnesení č. 7 z 64. schůze městské rady ze
dne 12.10.2020 ve znění "..na dobu 5 let"
bude revokováno a změněno "..na 20 let".)

INFORMACE Z RADNICE
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Zápis ze 82. schůze městské rady
ze dne 7.4.2021

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 81. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 81. jednání rady města.

� 2. Pronájem nebyt. prostor – Valíčková
Rada města bere na vědomí žádost o proná-
jem nebytových prostor v domě č.p. 79,
Nové Hrady (bývalá knihovna) a pověřuje
tajemníka MěÚ Nové Hrady ve spolupráci
s Technickými službami města Nové Hrady
(paní J. Duspivová) zveřejněním záměru na
úřední desce.
(Starosta informoval radu o záměru paní D.
Valíčkové, Nové Hrady pronajmout neby-
tové prostory bývalé knihovny v Českém
domě č.p. 79, Nové Hrady za účelem rozší-
ření podnikatelské činnosti společně s paní
P. Valíčkovou.)

� 3. Odkup části pozemku – Petráškovi
Rada města bere na vědomí žádost manželů
N. a M. Petráškových ve věci záměru prode-
je částí pozemků parc. č. KN 137/2 a 1435/1
v k.ú. Údolí u Nových Hradů o celkové vý-
měře cca. 60 m2 (dle graf. návrhu) a pověřu-
je radního M. Vrchotu svoláním místního
šetření.
(Rada projednala žádost manželů N. a M.
Petráškových, bytem Údolí u N.H. o prodej
části pozemku parc.č. 137/2 a části poze-
mku parc.č. 1435/1, k.ú. Údolí u Nových
Hradů o celkové výměře cca. 60 m2 dle ná-
vrhu. S ohledem na to, že tyto pozemky se
nacházejí v zatáčce u domu manželů Petráš-
kových a navazují na místní komunikaci, je
nutno provést místní šetření, zda by prode-
jem pozemku nedošlo k omezení průjez-
dnosti komunikace a též k zamezení otáčení
nákladních vozidel. Rada města vzala na
vědomí žádost manželů Petráškových a po-
věřila radního M. Vrchotu svoláním místní-
ho šetření za účasti zástupců osadního
výboru, majitelů okolních pozemků a uživa-
telů komunikace (p. Flieger, rybářství ad.).)

� 4. Prodej pozemku – Tampier
Rada města bere na vědomí žádost Ing. P.
Tampiera o prodej části pozemku parc.č.
1188/1 o výměře cca 174 m2 a pozemku
parc.č. 1304 o výměře 1068 m2, vše v k.ú.
Nakolice (dle graf. návrhu) a postupuje žá-
dost k projednání na jednání osadního výbo-
ru s tím, že na jednání budou přizváni
majitelé sousedních pozemků.

(Rada města projednala žádost Ing. P. Tampi-
era o odprodej části pozemku parc.č. 1188/1 a
pozemku parc. č. 1304, vše v k.ú. Nakolice
z důvodu manipulace a uskladnění dříví.
Vzhledem k zajištění přístupu na pozemek
parc. č. 1372, k.ú. Nakolice ve vlastnictví
třetí osoby navrhuje žadatel zatížit část poze-
mku parc.č. 1188/1 (ve vlastnictví města N.
Hrady) a pozemku parc. č. 1212 (ve vlastnic-
tví žadatele), vše v k. ú. Nakolice, věcným
břemenem s právem chůze a jízdy.)

� 5. Žádost o finanční podporu – Linka
bezpečí, z.s.
Rada města bere na vědomí žádost Linky
bezpečí, z.s. o poskytnutí dotace a postupu-
je žádost k projednání finanční, sociální a
prorodinné komisi.
(Rada obdržela od Linky bezpečí, z.s. žá-
dost o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč.)

� 6. Kritéria přijímání dětí pro školní rok
2021-2022 – Mateřská škola N. Hrady
Rada města souhlasí s kritérii pro přijímání
dětí do Mateřské školy Nové Hrady pro
školní rok 2021-2022 dle návrhu ředitelky
MŠ N. Hrady Mgr. Olgy Tuscherové.
(Rada obdržela od ředitelky MŠ N. Hrady
Mgr. Olgy Tuscherové návrh kritérií pro
přijímání dětí do Mateřské školy Nové Hra-
dy pro školní rok 2021-2022. Kritéria jsou
stejná jako v minulých letech, tzn. hlavním
podkladem pro rozhodnutí o přijetí je věk
dítěte. Při splnění základních podmínek
bude též přihlíženo na sociální důvody do-
ložené sociální institucí a místo trvalého
bydliště, kde přednost mají děti s trvalým
pobytem v N. Hradech a místních částech
města.)

� 7. Hrazení správních poplatků
a smluvních odměn snoubenci
Rada města bere na vědomí informaci MV
ČR odboru všeobecné správy o hrazení správ-
ních poplatků a smluvních odměn snoubenci
v souvislosti s uzavíráním manželství a pově-
řuje místostarostu Mgr. M. Jarolímka dalším
jednáním a úpravou Pravidel pro konání
sňatečných obřadů.
(Starosta informoval radu o informaci MV
ČR odboru všeobecné správy o hrazení správ-
ních poplatků a smluvních odměn snouben-
ci v souvislosti s uzavíráním manželství a
k tzv. provozním poplatkům.)

� 8. Prominutí placení nájemného –
Kalátová, Morongová
Rada města schvaluje prominutí nájemného
z nebytových prostor v objektu č.p. 57 paní
M. Morongové, Nové Hrady, a paní B. Ka-
látové, Nové Hrady po dobu trvání omezení
užívání předmětných prostor pro podnikání
do 31.03.2021 a pověřuje Technické služby
města Nových Hradů přípravou dodatku k ná-
jemní smlouvě.
(Rada obdržela žádost od paní M. Moron-
gové, Nové Hrady, a paní B. Kalátové,
Nové Hrady, k prominutí nájemného z ne-
bytových prostor - nebytové prostory v ob-
jektu č.p. 57.)

� 9. Rezignace členky zastupitelstva –
MUDr. Návarová
Rada města bere na základě doručené rezig-
nace ze dne 25.03.2021 na vědomí rezignaci

MUDr. Nataši Návarové, členky zastupitel-
stva města Nových Hradů, za volebního
uskupení Společně pro Novohradsko.
(Starosta informoval radu o rezignaci členky
zastupitelstva města Nové Hrady za volební
uskupení Společně pro Novohradsko MUDr.
Nataši Návarové ze dne 25.03.2021. Rezi-
gnací člena zastupitelstva vzniká násle-
dujícího dne mandát člena zastupitelstva
pro náhradníka vzešlého z výsledku voleb
(v rámci daného volebního uskupení),
v tomto případě tedy mandát vzniká pro
paní Moniku Šnokhausovou.)

� 10. Rezignace na postavení náhradníka
– M. Šnokhausová
Rada města bere na vědomí rezignaci paní
Moniky Šnokhausové na postavení náhrad-
níka za člena zastupitelstva města Nové
Hrady za volební uskupení Společně pro
Novohradsko na základě doručené rezigna-
ce ze dne 25.03.2021.
(Starosta informoval radu o rezignaci paní Mo-
niky Šnokhausové na postavení náhradníka za
člena zastupitelstva města Nové Hrady za vo-
lební uskupení Společně pro Novohradsko ze
dne 25.03.2021. Rezignací prvního náhrad-
níka člena zastupitelstva vzniká mandát ná-
hradníka (případně člena) zastupitelstva pro
druhého náhradníka vzešlého z výsledku
voleb (v rámci daného volebního uskupe-
ní), v tomto případě tedy po rezignaci za-
stupitelky města paní MUDr. N. Návarové
a rezignaci první náhradnice paní M. Šnok-
hausové mandát zastupitele vzniká pro pana
Marka Petráška, který by na nejbližším jed-
nání zastupitelstva složil slib zastupitele.)

� 11. Jihočeská centrála cestovního ruchu
– ukončení projektu Síť elektrokol +
nabídka odkupu elektrokol
Rada města bere na vědomí informaci Jiho-
české centrály cestovního ruchu o ukončení
projektu Síť elektrokol a pověřuje Kulturní a
informační centrum zajištěním potřebných
informací, které povedou ke vzájemné doho-
dě o ukončení Smlouvy o spolupráci při pro-
vozování elektrokol a případnému odkoupení
funkčních elektrokol (náklady na opravy kol,
náklady pořízení nových elektrobaterií apod.)
a zajištění dalšího provozu elektrokol.
(Rada projednala informaci Jihočeské cen-
trály cestovního ruchu o ukončení projektu
Síť elektrokol. Na základě zaslaných infor-
mací je možné funkční kola odkoupit k le-
tošnímu roku za částku 5.000 Kč. V případě
pokračování provozu pronájmu elektrokol ješ-
tě dvě sezony by prodejní cena v rámci dohody
o ukončení Smlouvy o spolupráci při provozo-
vání elektrokol byla 2.500 Kč/funkční elektro-
kolo a kola by se stala majetkem města. Rada
města pověřila KIC Nové Hrady zajištěním
podkladů pro jednání o případném odkoupení
kol (zejména náklady nutné na opravu kol
či výměnu elektrobaterií pro kola) a ná-
sledném pokračování půjčovny elektrokol
(město vlastní 4 elektrokola, 6 elektrokol
bylo zapůjčeno od roku 2014 Jihočeskou
centrálou cestovního ruchu).)

� 12. JIKORD s.r.o. – zastavení provozu
Rada města bere na vědomí návrh společ-
nosti Jikord s.r.o., České Budějovice na zru-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 5

pokračování na str. 7
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šení vybraných spojů linky 320460 na trati
Nové Hrady - Žofina Huť - Benešov nad
Černou - Střítěž, Kaplice - nádraží dle návr-
hu pro rok 2021.
(Starosta informoval radu o informaci spo-
lečnosti Jikord s.r.o., České Budějovice,
kdy na základě nízké využitelnosti autobu-
sových spojů budou zrušeny vybrané spoje
linky 320460 na trati Nové Hrady - Žofina
Huť - Benešov nad Černou - Střítěž, Kaplice
- nádraží dle návrhu na rok 2021. Jedná se
o část linky, která sloužila v letních měsí-
cích (od 5.6. do 26.9.) jako tzv. turistický
cyklobus.)

� 13. ČEVAK a.s. – Výroční zpráva 2020
Rada města bere na vědomí výroční tech-
nickou zprávu společnosti ČEVAK a.s.
o provozování vodohospodářského majetku
města Nové Hrady za rok 2020.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.,
České Budějovice výroční technickou zprá-
vu o provozování vodohospodářského ma-
jetku města Nové Hrady za rok 2020.)

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

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

Zápis z 83. schůze městské rady
ze dne 14.04.2021

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta
Miroslav Vrchota, člen rady
Ing. Eva Ševčíková, člen rady
s hlasem poradním:
Omluveni:
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
(nemoc)

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 82. jednání rady
města

Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 82. jednání rady města.

� 2. Zadávací řízení Mateřská škola,
Hradební č.p. 175 Nové Hrady

Rada města na základě doporučení hodnotí-
cí komise schvaluje společnost MATTEO s.
r. o., České Budějovice jako zhotovitele
akce Mateřská škola, Hradební č.p. 175
Nové Hrady a pověřuje starostu podpisem
smlouvy dle návrhu.

(Rada obdržela zápis z jednání hodnotící
komise k zadávacímu řízení k akci Mateř-
ská škola, Hradební č.p. 175 Nové Hrady.
Na základě zveřejněné výzvy se do výběro-
vého řízení přihlásili dva uchazeči, z nichž
nejvýhodnější nabídku předložila společ-
nost MATTEO s. r. o., České Budějovice, a
to ve výši 3 181 908,48 Kč bez DPH. Před-
mětem realizace jsou mimo jiné sanační
práce v suterénu historické budovy školky,
úprava klempířských prvků či modernizace
výtahů. Rada souhlasila s výběrem zhotovi-
tele dle návrhu hodnotící komise a pověřila
starostu podpisem smlouvy.)

� 3. Podání žádosti o dotaci NOVÉ

HRADY – MATEŘSKÁ ŠKOLA

HRADEBNÍ Č. P. 175 NOVÉ HRADY

Rada města schvaluje podání projektové žá-
dosti i investičnímu záměru NOVÉ HRADY
- MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADEBNÍ Č. P.
175 NOVÉ HRADY v rámci dotačního
titulu Program 29822 – Akce financova-
né z rozhodnutí Poslanecké sněmovny
Parlamentu a vlády ČR, Podprogram:
298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje
materiálně technické základny regionálního
školství v působnosti obcí dle návrhu a sou-
hlasí se zajištěním spolufinancování pro-
jektu z vlastních rozpočtových zdrojů dle
pravidel dotačního titulu (90% dotace -
3 680 720,00 Kč, 10% vlastní podíl žadatele
- 408 969,00 Kč).

(Rada projednala podání žádosti o dotaci
v rámci dotačního titulu Program 29822 -
Akce financované z rozhodnutí Poslanecké
sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Pod-
program: 298D2280 – Podpora obnovy a
rozvoje materiálně technické základny regi-
onálního školství v působnosti obcí. Projekt
- investiční záměr s názvem NOVÉ HRADY
- MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADEBNÍ Č. P.
175 NOVÉ HRADY řeší mimo jiné sanační
práce v suterénu historické budovy školky,
úpravu klempířských prvků či modernizace
výtahů. Rada souhlasila s podáním žádosti
o dotaci dle návrhu a s kofinancováním akce
dle pravidel dotačního titulu s tím, že poža-
dovaná výše dotace činí 3 680 720,00 Kč
(90% celkových nákladů projektu), vlastní po-
díl žadatele je 408 969,00 Kč (10 % cel-
kových nákladů projektu – v rámci těchto
10 % je však možno uplatnit náklady na
zpracování žádosti, výběrová řízení, sta-
vební dozor apod.).)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 6

Nabídka města N. Hrady
a SDH Nové Hrady

DOVOZ VODY
DO BAZÉNŮ

V minulých letech se občané často ptali
na možnost dovážky vody do soukromých
bazénů. Protože se počet žádostí rok od roku
zvyšuje, proběhlo jednání vedení města a
jednotky novohradských hasičů, jehož vý-
sledkem je dohoda ohledně dovozu vody do
soukromých bazénů do míst, kde není mož-
nost přímého napojení na městský vodovod.

Voda se bude po dohodě s provozovate-
lem vodohospodářského majetku města za-
vážet v termínech 15., 22. a 29. května
2021, v dalších měsících již tato služba na-
bízena nebude! Kontaktní osobou je velitel
jednotky Radek Bandík (tel.: 702 037 371).
Zájemci o vodu mohou kontaktovat velite-
le, domluví si s ním přesný termín a dle
počtu odebrané vody následně zaplatí za
vodu a její dovoz v účtárně MěÚ Nové
Hrady. Cena za jeden dovezený „kubík“
vody je stanovena na 80 Kč.

Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje,
máte zájem dostávat zpravodaj až do své schránky?

Pokud máte pravidelně nějaké překážky k tomu, že si nemůžete
zakoupit místní zpravodaj na prodejních místech

a chtěli byste jej dostávat do svých poštovních schránek,
pomůžeme vám s jeho dodáním.

Bližší informace na kontaktu - Redakce NZ, K. Jarolímková, tel.: 602 150 208
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V principu celý rok jsem se snažil průběžně
informovat o stavu řešení zajištění dětské lé-
kařky pro naše město. Mé články jsou snadno
dohledatelné a myslím si, že je z nich zřejmá i
aktivita vedení města k zajištění podmínek pro
otevření ordinace. Hned v březnu 2020 jsem
kontaktoval paní MUDr. V. Šebestovou, požá-
dal ji o převzetí novohradských pacientů a
souběžně s vypsáním výběrového řízení na-
bídl i možnosti nebytových prostor, které rada
města pro umístění ordinace navrhla.

Až do konce roku bych popsal přípravu
ordinace jako bezproblémovou. Museli jsme
se společně s paní doktorkou Šebestovou vy-
pořádat s některými administrativními pře-
kážkami, které se díky společnému úsilí ale
dařilo postupně zvládat. Souběžně jsme sta-
vebně připravili ordinaci a přivedli do ní in-
ternet. Před Vánocemi jsme se pak setkali
v Pasivním domě, kde již paní doktorka se
svým manželem finálně upravovali nově poří-
zený nábytek a instalovali techniku. Dokonce
jsme byli domluvení i na zveřejnění fotografie
do NZ, aby rodiče a pacienti viděli, že je vše
téměř připravené.

Jediné, co v té době ještě bránilo zahájení
provozu, bylo uzavření smluvních dodatků
s pojišťovnami. Největší pojišťovna VZP
smlouvu uzavřela v lednu, poté se čekalo na ty
menší, což je standardní postup.

V průběhu února jsme s paní doktorkou ře-
šili finální verzi smlouvy o výpůjčce. S výjim-
kou dvou bodů jsme paní doktorce ve všem
vyšli vstříc.

Objekt Pasivního domu byl, jednoduše ře-
čeno, rekolaudován na zdravotnické zařízení.
To znamená, že jej také nemohl nikdo jiný vy-
užívat pro jinou činnost. Z tohoto důvodu jsme
paní doktorce vyhověli i v otázce nekonání vo-
leb v objektu.

Ty dva „sporné“ body se týkaly délky vý-
půjčky a rozpisu plateb za energie. Ohledně
délky smlouvy paní doktorka trvala na době
neurčité. My jsme nabízeli standardních pět
let s následným prodloužením, což vyplývalo i
z naší dohody o tom, že město Nové Hrady
stavebně doupraví prostory vedle lékárny, kam
by se ordinace mohla přesunout (z důvodu větší
návaznosti právě na lékárnu a blízkost autobu-
sového nádraží). U energií byla prvotní do-
mluva na tom, že si paní doktorka přepíše
energie na sebe, pouze chtěla jistotu, aby v ob-
jektu nebyl další odběr (pro tenisové kurty).
Po konzultaci s TSM a správcem areálu TJ pa-
nem Jelínkem jsme však mohli oznámit, že
žádný odběr energií pro tenisové kurty není
vázaný na objekt Pasivního domu. Tuto sku-
tečnost jsem paní doktorce oznámil. Paní dok-

torka nám následně sdělila, že více než
10 000 Kč ročně do provozu ordinace nedá,
protože by se jí to finančně nevyplatilo…

O průběžném jednání jsem po celou dobu
informoval radu města. Nakonec jsme se do-
mluvili, že ve věci dvou zbývajících bodů
smlouvy uskutečníme společné jednání, kde si
vše vyjasníme. Toto jednání se uskutečnilo 1.
dubna 2021. Mimo praktických věcí ohledně
způsobu uložení klíčů od objektu jsme řešili
délku výpůjčky a hrazení energií.

Při jednání jsme paní doktorce vysvětlili,
že smlouva o výpůjčce musí být konkrétně ur-
čena a nesmí být uzavřena na dobu neurčitou.
Paní doktorka považovala pětiletou lhůtu za
krátkou, osobně jsem proto navrhl, aby sama
navrhla délku, kterou bude považovat za adek-
vátní s tím, že nemáme problém stanovit 20,
25 nebo klidně i 99 let. Paní MUDr. Šebestová
souhlasila s délkou 20 let, která byla následně
zapracována do smlouvy.

Ohledně placení energií existovala v radě
města dohoda. Věděli jsme, že na jedné straně
jsou děti, dorost a rodiče a naše snaha zabez-
pečit jim ordinaci přímo v N. Hradech. Na dru-
hé straně jasný požadavek paní doktorky,
který nás tlačil do nadstandardního přístupu
k placení. Proto jsme se domluvili, že se ve
prospěch našich dětí a jejich rodičů budeme na
nákladech podílet dle návrhu paní doktorky.

Při samotném jednání paní doktorka sděli-
la, že dle svých propočtů se jí provoz v N. Hra-
dech finančně nevyplatí, pokud by měla platit
za energie větší částku než 10 000 Kč. A když
tedy chceme ordinaci v NH, máme tyto ener-
gie nad tuto částku hradit my. My jsme souhla-
sili a došlo k dohodě. Zároveň jsme paní
doktorku požádali, zda by nám mohla každý
rok sdělit počet pacientů z N. Hradů a okol-
ních obcí, abychom mohli s okolními obcemi
jednat o tom, zda by na provoz částečně nepři-
spívaly, když slouží i pro jejich občany. I zde
jsme se dohodli…

Protože všechny dosud nepotvrzené body
byly vyřešeny, došlo k jejich zapracování do
smlouvy, kterou paní doktorka obdržela. Sou-
časně po jednání s paní doktorkou zasedla rada
města a smlouvu taktéž schválila.

O celém jednání s paní doktorkou jsme
udělali zápis, který všichni účastníci jednání,
tedy i paní MUDr. Šebestová, podepsali. Sou-
částí zápisu bylo i informativní sdělení, že
paní doktorka plánuje otevření ordinace do
konce dubna 2021.

V pátek 9. dubna jsem měl ve své kanceláři
jednání s panem místostarostou Jarolímkem.
Během tohoto jednání zazvonila pevná linka.
V krátkém telefonátu mi paní MUDr. Šebesto-

vá sdělila, že se rozhodla, že ordinaci v N.
Hradech neotevře. Uvedla pouze, že má nyní
hodně pacientů z Č. Velenic a okolí a že ordi-
naci v Pasivním domě během dvou týdnů
vyklidí. Zároveň dodala, že zruší uzavřené
dodatky s pojišťovnami. Já jsem stihl pouze
požádat o písemné zaslání oznámení s něja-
kým odůvodněním, poté paní doktorka zavě-
sila…

V následujícím týdnu přišlo strohé ozná-
mení o neotevření ordinace, které jsem předlo-
žil na jednání rady města.

Tolik tedy holá fakta a popis průběhu jed-
nání, na jejichž konci jsme se ocitli tam, kde
jsme byli zhruba před rokem. Určitou výho-
dou je, že děti mohou i nadále navštěvovat
ordinaci paní MUDr. Šebestové v Suchdole
(případně i jiných lékařů v okolí), nicméně se
nepodařilo tuto ordinaci přesunout do NH a
rodiče tak musí se svými dětmi i nadále složitě
cestovat.

Já osobně (ale myslím si, že i ostatní člen-
ky a členové rady) jsem velmi zklamán přístu-
pem paní doktorky. Jsem smutný z toho, že
nakonec upřednostnila své zájmy nad zájmem
pacientů a že jsme kvůli tomuto přístupu ztra-
tili rok času ve snaze zajistit pro naše děti do-
stupnou lékařskou péči v NH.

Protože jsem si nastudoval způsob finan-
cování lékařské péče, mohu na základě zna-
losti počtu pacientů s klidným svědomím
konstatovat, že provozování ordinace pro
děti a dorost v N. Hradech (a pro část dětí
z okolních obcí) rozhodně není proděleč-
nou záležitostí. Vždycky jsem si ale mys-
lel, že poskytování lékařské péče není
pouze o financích…

Paní doktorku Šebestovou jsem měl mož-
nost poznat i jako otec tří dětí, které navštěvují
její ordinaci. Asi nejen já, ale i další rodiče ji
vnímají jako velmi dobrou lékařku. Proto mne
velmi mrzí, že se přes veškeré vstřícné kroky
ze strany našeho města rozhodla takovýmto
způsobem.

Dostali jsme se tedy opět na začátek.
Rada města mne pověřila, abych osobně
jednal na krajském úřadě a VZP o dalším
postupu. Bohužel musím téměř celou dru-
hou polovinu dubna strávit v domácí ka-
ranténě, proto budu vše řešit nejprve
telefonicky. Předpokládám, že v dalším NZ
či prostřednictvím zápisu z jednání rady
města budeme průběžně informovat o dal-
ších krocích k zajištění ordinace dětského
lékaře/dětské lékařky v našem městě.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Ordinace dětské lékařky
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Květnová „Zastupitelská anketa“ pro NZ
Vážení čtenáři zpravodaje, podruhé k Vám

přicházím s otázkami a odpověďmi, které se
týkají věcí veřejných a některých aktuálních
věcí celospolečenských. Opět jsem oslovila
patnáct zvolených zastupitelů našeho města a
požádala je o jejich věcný pohled a názory ke
čtyřem anketním otázkám. Anketa je dobro-
volná a samozřejmě bere na zřetel pracovní
vytížení či důležitější soukromé záležitosti
každého respondenta.

Na rozdíl od minulého čísla NZ, kdy se
otázkami zabývala téměř polovina zastupitelů,
je to tentokrát pouze pětina. Zajisté to není
tím, že by moje dotazy byly až příliš odborné,
neaktuální či povrchní. Spíš naopak. Dotýkám
se v nich totiž věcí „každodenních“ a poměrně
často diskutovaných i v jiných sdělovacích
platformách, snad „politicky citlivějších“, přes-
to „nic nového pod sluncem“. Pro větší infor-
movanost ještě připomenu, kteří spoluobčané
jsou našimi zastupiteli v tzv. věcech veřej-
ných: Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jaro-
límek, Jan Kollmann, Ing. Ladislava Bártová,
Martina Kourková, Ivan Dorotovič, Ing. Fran-
tišek Štangl, Ing. Zdeněk Dorschner, Petr Mi-
chale, Jiří Vicány, Ing. Eva Ševčíková, Bc. Jiří
Plouhar, Bc. Josef Vochoska, MUDr. Nataša
Návarová, Miroslav Vrchota.

V dubnových otázkách jsem se ptala i na
to, z jakých informačních zdrojů zastupitelé
čerpají, jaká sdělovací média využívají pro
svoji orientaci v politickém dění naší společ-
nosti. Na toto bych chtěla navázat a dát tip na
skvělý informační zdroj, kterým je kniha „Od-
vaha ke svobodě“. Ve vzájemném rozhovoru
Josefa Beránka s nedávno zesnulým českým

filozofem, pedagogem, spisovatelem a překla-
datelem Janem Sokolem se dozvíte a osvětlíte
mnoho věcí, které se kolem Vás dějí, dokonce
je můžete i lépe pochopit, a třeba i najít určité
východisko z nejrůznějších „pocitů“ či Vaši
osobitou společenskou roli v současném
světě. Už názvy některých kapitol mohou
vzbudit Vaši zvědavost, např. – Násilí je ne-
bezpečný důsledek zlehčování pravdy nebo
Rubem moderní civilizace je, že se musíme
naučit veřejně strpět i ledacos, co neschvalu-
jeme. A na otázku „Co je hlavním úkolem
prezidenta?“ odpovídá Jan Sokol v knize
takto:

„Prezident má především posilovat důvěru
všech občanů v demokracii, přesvědčovat je,
že Česká republika je náš společný stát. Prezi-
dent má být prezidentem všech občanů, proto
by to měl být člověk, který si může získat jejich
důvěru – a to i když s ním nebudou souhlasit.
Stát je abstraktní pojem a prezident mu má dá-
vat lidskou podobu, tvář – jak vůči našim ob-
čanům, tak i do světa kolem. Má si hledět
společných zájmů všech občanů a celé země a
měl by je sledovat z dlouhodobého hlediska.
A jeho chování a výroky se hodně promítají do
představ lidí v jiných zemích, co že to je ta
Česká republika zač. „Image“ země v očích
našich sousedů a spojenců má pro politiku i
hospodářství veliký význam… Pro mne je rolí
prezidenta především komunikace: pomáhat
nacházet shodu o důležitých změnách ve spo-
lečnosti, které z nejrůznějších důvodů zamrz-
ly… Věřil jsem, že naši spoluobčané byli už
dospělejší, že už nepotřebovali vůdce, kteří
by je mobilizovali, kalkulovali s národními

strachy a nabízeli silnou neomylnou ruku.
Dospělá demokracie nevidí v politických
funkcionářích žádné polobohy. Nedělá z po-
litiků filmové hvězdy, vnímá to jako občan-
skou službu na určitý přesně vymezený počet
let.“

K výše citovanému z knihy rozhovorů
s Janem Sokolem se pojí čtvrtá otázka květ-
nové zastupitelské ankety. A ačkoli souhla-
sím s Janem Sokolem, že politik není „filmová
hvězda“, přece jenom by trochu té čisté nad-
pozemské záře mohl vyzařovat. Budiž svět-
lo, pane prezidente…

Vážení čtenáři zpravodaje, přeji Vám sro-
zumitelné čtení, klidné přemýšlení a hlavně
zdravý májový čas.

K. Jarolímková

Otázky a odpovědi zastupitelské ankety pro květnové číslo NZ:
1. Víte odhadem, jaká částka z městského rozpočtu je ročně smě-

řována do oprav či výměny městského mobiliáře a venkovních
dětských herních prvků ve městě a osadách?

Jan Kollmann: Na opravách se podílí jak dodavatelé, tak TSM, kde
bývá podíl až 50 tis. CZK ročně.

Mgr. Vladimír Hokr: Částka na obnovu mobiliáře není pevně stanove-
na. Část mobiliáře je řešena v rámci rozpočtu TSM (např. odpadko-
vé koše, lavičky apod.) a dochází k postupnému obměňování a
doplňování. Část mobiliáře byla pořízena z různých dotací, které po-
dávalo město NH. Tam je vše řešeno přímo z rozpočtu k danému
projektu, resp. údržbou v době udržitelnosti projektu i po této době.
Konkrétní částka se každý rok mění a promítají se do ní i návrhy
osadních výborů a občanů. Jako příklad bych mohl uvést postupné
budování dětských hřišť v osadách, obnovu laviček a jejich doplňo-
vání v zámeckém parku, v blízkosti DPS ad.
Ve městě a osadách je mnoho hřišť, laviček a jiných prvků, ne vždy
bylo jednoduché vše uhlídat v dobrém stavu. Zejména když občas
čelíme i vandalům, kteří prvky ničí. Jsem proto rád, že jsme v pos-
lední době společně s KIC a TSM nastavili určitý plán péče o mobi-
liář a veřejná prostranství s tím, že byl určen konkrétní zaměstnanec,
který se péči o majetek bude věnovat.

Mgr. Michal Jarolímek: Náklady na opravy či výměny drobného mo-
biliáře, (tedy lavičky, informační panely, odpadkové koše apod.) a
dětských herních prvků jsou kalkulovány v rámci rozpočtu Technic-
kých služeb města, které každoročně dostávají příspěvek od města
v průměru ve výši kolem 10 mil. Kč. Odhaduji, že tyto náklady se
ročně pohybují mezi 100 – 150 tis. Kč. Ale je důležité, jestli do těch-
to nákladů započítáváme i mzdu příslušných zaměstnanců nebo jen

materiál. A samozřejmě hraje roli i to, že s mobiliářem a dětskými
hřišti souvisí i úprava prostředí, kde se nachází, takže například i se-
čení trávy v okolí. Při výraznějších opravách či dokonce výměnách
se samozřejmě dostaneme i na částku vyšší.

2. Zaujal Vás v poslední době nějaký konkrétní článek ze série „Nové
Hrady kdysi“ uveřejněný v Novohradském zpravodaji? Dozvě-
děli jste se z této série něco nového či Vás něco překvapilo z novo-
hradské historie?

Jan Kollmann: Za texty spjaté s historií bych rád poděkoval Ing. Jitce
Šáchové, Mgr. Vladimíru Hokrovi, Jiřímu Plchovi a dalším „pří-
spěvkářům“ nejen v této rubrice. Výtažky z kroniky Karla Traube,
ale třeba i paralely současného dění s historií (např. covid – cholera ,
nebo sčítání lidu 1921 a dnes) jsou velmi zajímavé.

Mgr. Vladimír Hokr: Historie je mým koníčkem, proto muzejní rubri-
ku a články o historii v rámci NZ čtu velmi rád. Chtěl bych proto po-
děkovat Jitce Šáchové za snahu připomínat méně či více známé
události, historii domů a zajímavých míst. V poslední době jsem měl
možnost více spolupracovat s Jirkou Plchem st. a velmi oceňuji jeho
články a informace týkající se majitelů novohradských domů ve
20. století nebo o významných osobnostech města, rodinách i třeba
přelomových událostech, kde se nebál jasně vyjádřit svůj názor.

Mgr. Michal Jarolímek: Troufám si tvrdit, že články o historii Nových
Hradů čtu v Novohradském zpravodaji v podstatě pravidelně. A ne-
jen tam. Sleduji i příspěvky, které Novohradské muzeum zveřejňuje
na svém facebookovém profilu. Musím říct, že mě historie města za-
jímá dlouhodobě, což je možná způsobeno i tím, že zde bydlím tepr-

pokračování na str. 10
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ve 32 let, takže tu historii před rokem 1989 neznám z vlastní
zkušenosti. Ale pokud bych měl opravdu vyzdvihnout něco, co mne
v poslední době zaujalo nejvíce, tak je to dvoudílná kronika novo-
hradského PS útvaru. Jde o ručně psané svazky, kde kromě popisu
událostí v PS útvaru jsou i informace o událostech ve městě a v jeho
okolí. A vše je doplněno kresbami „kronikářů“ či výstřižky z tehdej-
ších novin či časopisů. V elektronické podobě má tuto kroniku k dis-
pozici právě Novohradské muzeum.

3. Myslíte si, že zodpovědnost za současný stav české společnosti,
tedy v podstatě za rozklad společnosti a politické kultury „v pří-
mém přenosu“, má pouze současná vláda (ANO+ČSSD+KSČM),
anebo i ti občané, kteří v posledních parlamentních volbách dali
svůj hlas hnutí ANO (vítěz voleb)? Do jaké míry vnímáte zodpo-
vědnost občanů-voličů za současný stav České republiky?

Jan Kollmann: Už stylizace této otázky je pro mě jasným důkazem, že
se sice hlásíme k západní kultuře, avšak doposud jsme si neosvojili
zásady demokracie. Ačkoliv nejsem voličem ani jednoho zmíněné-
ho politického subjektu, nepředpokládám, že by za současné situace
nedošlo k chybným krokům vlády složené z jiných stran. Kdo před-
pokládal, že budeme čelit takovým výzvám? Který z politických
„expertů“ odhadl koalici STAN s Piráty? Proč se najednou mění vo-
lební zákon? Co se bude dít v napjaté mezinárodní situaci? Kdo nás
povede dál bez větších kauz a zádrhelů? Buďme obezřetní, pojďme
k volbám a respektujme jejich výsledek!

Mgr. Vladimír Hokr: Nesouhlasím úplně s tím, že došlo k rozkladu
společnosti a politické kultury. Na úrovni obecních komunit, spol-
ků, organizací a „normálních lidí“ bych řekl, že společnost celkem
funguje. Můžeme se bavit o tom, že se někteří vrcholní politici (ale
třeba i politici či politicky aktivní občané na obcích a krajích…) ne-
chovají dle našich představ, ale zároveň si musíme uvědomit, že co
vadí jednomu, může vyhovovat druhému. Já osobně mám mnoho
výhrad k našim vrcholným politikům, k současné situaci, ale zase už
mám nějakou zkušenost a pamatuji si, že spousta věcí se vrací a že
v minulosti bylo mnoho podobných věcí vyčítáno předchozím vlá-
dám, které tvořily strany, které jsou dnes v opozici. Proto nesdílím
optimismus některých kamarádů, že se vše odchodem této vlády
zlepší.
Současné vládě vyčítám, že špatně komunikuje, že někteří její před-
stavitelé a jejich kamarádi mají papalášské sklony (např. nedodržují
opatření, která vymáhají po obyčejných lidech) a že nedáváním dob-
rých příkladů situaci nepomáhají. Ale zároveň si myslím, že každý
by měl začít sám u sebe. Od nás na malém městě až po ty v parla-
mentu a ve vládě.
A ohledně odpovědnosti za tento stav platí asi to, že ty, které si zvo-
líme, pak máme… A jestli si většina národa např. zvolila prezidenta,
který nehájí české zájmy, je mstivý, obklopuje se nedůvěryhodný-
mi lidmi a více méně dělá ostudu naší zemi v zahraničí, pak je to
smutné. Jako demokrat přijímám a respektuji fakt, že byl zvolený
většinou, zároveň ale jasně dávám najevo, že jeho způsob výkonu
prezidentské funkce nepovažuji za správný.
A doufám, že třeba příště budeme mít v nabídce takové kandidáty,

ze kterých vybereme takového prezidenta (prezidentku), který ne-
bude společnost rozdělovat, bude mít morální kredit a budou si ho
vážit i ti, kteří ho třeba sami nevolili.

Mgr. Michal Jarolímek: Myslím, že je to dost sugestivní otázka, na
kterou se neodpovídá snadno. Ale zkusím to. Obecně si myslím, že
každý člověk je zodpovědný za to, co dělá. A pokud jde k volbám a
volí, tak je zodpovědný i za tuto svoji volbu. Ale je otázka, jestli má
určitou zodpovědnost i za chování těch, které volil. Domnívám se,
že tento svůj díl zodpovědnosti má pouze pokud měl ve chvíli své
volby znalosti a informace o tom, jak se mohou jím zvolení politici
chovat v průběhu výkonu své funkce. Nápovědou mu může být vo-
lební program a morální profil kandidátů. Ale pokud v průběhu
volebního období nastanou naprosto nečekané a současně vážné si-
tuace, např. pandemie COVID-19 a jím zvolení politici se v této si-
tuaci chovají nepatřičně a neumí jí řešit ve prospěch občanů, pak
bych řekl, že za to ti voliči nemohou. Na druhou stranu je zde kromě
pandemie COVID-19 mnoho dalších věcí, které přispívají k neutě-
šenému stavu společnosti a politické kultury. A tam už to vidím tro-
chu jinak.

4. Jakou známkou byste dle svého úsudku ohodnotili úroveň
mravního a společenského chování současného prezidenta Čes-
ké republiky a proč? (Využijte prosím školní klasifikaci – vý-
borný, chvalitebný, dobrý, dostatečný a nedostatečný a krátký
komentář.)

Jan Kollmann: A zase … V době volby prezidenta byl mezi nastrčený-
mi a ovládanými loutkami jediným přijatelným zlem, avšak s osob-
ními názory zastávajícími většinu právě Ing. Zeman. Zaznamenali
jste snad od té doby nějaký zásadní politický či osobní názorový po-
stoj pana Drahoše? Já také ne. O to více mě mrzí, že po degradaci
osobnosti musím panu prezidentovi vystavit nedostatečnou.

Mgr. Vladimír Hokr: Myslím, že svůj názor na prezidenta Zemana
jsem vyjádřil v předchozí odpovědi. Když skončil v pozici premiéra,
oceňoval jsem to, že uměl s vrcholnou politikou skončit a jako jeden
z prvních dokázal odejít. Jeho pokus o návrat do vrcholné politiky
už je pro mne spojen především s různými formami pomsty lidem,
kteří v rámci ČSSD nepodporovali jeho volbu. Je pro mne symbo-
lem papalášství, manipulace s informacemi, nedodržování nepsa-
ných pravidel (např. při jmenování vysokoškolských profesorů,
generálů, ministrů apod.) a hlavně si myslím, že už mu ani nejde
o zájmy naší země, ale jen o své ego a zájmy svých blízkých. V pos-
ledních letech je jeho chování a vystupování pro mne ohromným
zklamáním. To samé bych ale současně dodal i o jeho předchůdci
V. Klausovi.

Mgr. Michal Jarolímek: Mé hodnocení současného českého preziden-
ta má vzestupnou tendenci. Těsně na startu jeho prvního volebního
období jsem to viděl na docela dobrý výkon. Možná jsem ale spíš
jen doufal, že to bude alespoň dobré. Postupně se však ukazovalo, že
jsem byl příliš velkým optimistou. Dnes už by mi pětistupňové hod-
nocení nestačilo. Člověk, který lže, pomlouvá ostatní, chová se
pomstychtivě ke svým oponentům, vulgárně uráží ty, kteří s ním ne-
souhlasí, nemůže mít prostě můj obdiv ani úctu. Můj názor je, že Mi-
loš Zeman v průběhu výkonu svého prezidentského mandátu zatím
pro Českou republiku nepřinesl nic dobrého. Někdy si říkám, že by
stačilo, aby alespoň neškodil.

Květnová „Zastupitelská anketa“
(pokračování ze str. 11)
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V minulém i tomto vydání NZ opět rezonu-
je téma týkající se našeho životního prostředí.
A je to vlastně dobrá zpráva, neboť zájem o to,
jak a v čem žijeme, vnímá a komentuje více
lidí. A zároveň i více lidí má potřebu o něja-
kém negativním chování v našem prostředí
věcně hovořit, „odhalovat“ to i hledat způsob
nápravy. Ať už konkrétním „úklidovým či-
nem“ nebo výchovou dětí.

Pravidelná péče a opravy
Na začátku roku jsem pro naše KIC při-

pravovala na JčK tři menší projekty zaměře-
né na podporu cestovního ruchu. Týkají se
mimo jiné i revize naučných stezek, drob-
ných oprav informačních panelů a doplnění
různých venkovních prvků městského mobili-
áře. Zároveň s přípravou projektů a vyhotove-
ním „foto-auditu“ vyplynula na povrch i otázka,
zda je dostatek lidí a peněz na to, aby bylo o veš-
kerý mobiliář, informační cedule a dětská hřiště
skutečně pravidelně a s péčí postaráno. Myslím
tím rozpočet městský a rozpočet technických
služeb a také zda je dost zaměstnanců, kteří tuto
práci budou zajišťovat. Protože není ani tak těž-
ké něco vytvořit (třeba naučnou stezku nebo
jednorázovou výsadbu), ale pak následně se
o to pravidelně starat a pečovat.

Zároveň z veškeré pořízené fotodokumen-
tace mi vyplynulo, že není úplně zachován ur-
čitý „estetický řád“ venkovního mobiliáře a že
by bylo dobré i toto brát více na zřetel. Mám na
mysli například to, že v našem malém městě je
ve venkovním prostoru minimálně 10 druhů
laviček a že je zde několik míst, která obsahují
prvky odlišného stylu, provedení i materiálu.
Dále se i u nás objevují prvky tzv. „reklamní-
ho smogu“, u kterých by někdy stačila jenom
drobnější úprava.

K tomuto účelu a z tohoto důvodu již pro-
běhlo několik setkání vedení města a TSM
s důležitým závěrem, tedy že venkovní pros-
tory vyžadují některé zásadnější změny, a
s tím souvisejí i finanční náklady. Věřím, že
se k tomu najde jak vůle a personální zajiště-
ní, tak i ty peníze. A některé kroky k tomu se
již dějí. Pro prostranství u Flopu nyní město
připravuje projekt na nové členění a využití
celé plochy tak, aby působilo jako funkční
mini-náměstíčko. Zámecký park bude po-
stupně „oděn“ do opravených laviček v jed-
notném zámeckém stylu. Nefunkční či rozbité
herní prvky budou opraveny či odstraněny, in-
formační panely očištěny apod.

Nepořádek nebo vandalismus
Osobně si myslím, že u nás dobrý vztah

k životnímu prostředí a veřejnému prostran-
ství spíš převažuje. I řada organizací se tomu
věnuje v rámci výchovy ke svému okolí. Ako-
rát že se vždy a v každém společenství najde
několik jedinců, kteří jsou výjimkou, jenž po-
tvrzují pravidlo. To pak vzniknou třeba ty
„černé skládky“, petky kolem cesty, které ně-
kdo uklidí… Rozhodně potěšující zpráva byla
například i na facebooku, když se (tuším) dvě
novohradské mladé dívky zdravě naštvaly a
rozhodly se místo řečí jít na ty odpadky
s pytlem. A takových příkladů je víc, akorát se
o nich nepíše.

Daleko horší a bolavější věcí je „klasický
vandalismus“. Člověka, který z nějaké důvo-
du má prostě potřebu cokoli ničit a zmařit
něco pěkného, najdete bohužel kdekoli na
světě. No, někde možné méně…. Vandalis-
mus, tedy záměrné ničení, je vlastně takovou
„brzdou rozvoje“ pro volně přístupný prostor,
který slouží všem. To ovlivňuje daleko víc a je
to vlastně jeden z důvodů, kdy se třeba i obá-
váme do veřejného prostoru něco umístit a dát
k dispozici. Na druhou stranu by nebylo úplně
správné se tím nechávat sešněrovat a raději
věřit, že to dobře dopadne.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady

Ukliďme Česko 2021 na Jakuli
Letos jsme se opět po roční pauze vydali trochu ulevit přírodě a posbírat odpadky v okolí naší

vesničky. A musím říct, že ani letos to nebyl veselý pohled. Plechovky, PET lahve a další odpad
podél silnice na Šalmanovice jsme tak nějak čekali a vlastně proto jsme se na úklid vydali.

Když jsme došli na kopec a poblíž nechvalně známého místa „kopáčů“ jsme našli skládku,
kterou tam po sobě nechali nezvaní hosté, bylo nám do pláče. Na místě si evidentně někdo udělal
tábořiště, kde nechal vše, co nepotřeboval. Na místě jsme našli vše od plechovek od konzerv,
přes oblečení a nafukovací matrace po knihy. Jenom na tomto kousku lesa jsme naplnili asi šest
plných pytlů.

Tímto bychom chtěli poděkovat za pomoc při odvozu odpadu Odboru životního prostředí
města Nové Hrady a Technickým službám města Nové Hrady a poprosit vás všechny, rozmysle-
te se, než něco vyhodíte do přírody, je to ostudné a k pláči.

Sýkorovi z Jakule

Oprava Studánky
Studánka na Šalmanovickém kopci pat-

ří od mého dětství k mým nejoblíbenějším
místům, měla jsem velkou radost, když
dostala „nový kabát“ a moc mne mrzelo, že
někomu stálo za to novou stříšku rozsekat a
šindele nacpat do studánky. Opravdu ne-
vím, co koho vedlo k poškození krytu a ne,
opravdu se nejednalo o nešťastnou náhodu,
kdy by studánka byla poškozena padajícím
stromem. Jsem ráda, že se nám s rodiči po-
dařilo vyčistit studánku, dát kryt do původ-
ního stavu a pevně věřím, že už nikomu
nebude stát za to střechu opět poškodit.

Sýkorovi z Jakule

Veřejná prostranství
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Zámecký park…
Vážení návštěvníci zámeckého parku,
chtěli bychom navázat na dubnové vydání Novohradského zpravo-

daje, ve kterém se řešil nepořádek po celém městě, a připomenout vám,
jak se chovat v zámeckém parku.

Již příchodem do areálu zámku vstupujete na soukromé pozemky.
Areál zámku je a rádi bychom, aby i nadále zůstal veřejnosti přístupný
neomezeně 24 hodin.

Pozemek, na kterém se rozkládá zámecký park, patří z části Mikro-
biologickému ústavu Akademie věd České republiky a z části městu
Nové Hrady. Jeho obnova a údržba vyžaduje nemalé úsilí, a proto by-
chom vás chtěli požádat o korektní chování a pomoc s udržováním
pořádku.
¡ Zámecký park není veřejná skládka a tak bychom vás chtěli požá-

dat, abyste všechny odpadky házeli do odpadkových košů umístě-
ných po celém areálu zámku. Nebo vše, co si s sebou přinesete, si
odneste. Svou potřebu vykonávejte na místech k tomu určených a
exkrementy svých zvířecích miláčků ukliďte a nenechávejte válet
po parku.

¡ Fontána a jezírko nejsou určené ke koupání ani k rybolovu. Pro-
sím, nekoupejte se vy nebo vaši psí mazlíčci ve fontáně ani v je-
zírku. Voda ve fontáně je silně chemicky upravována a není
určena ke koupání. Při koupání ve fontáně dochází k jejímu poško-
zování. Rybolov v jezírku je zakázán.

¡ Prosím, nerozdělávejte a nechoďte s otevřeným ohněm. Manipula-
ce s otevřeným ohněm by mohla způsobit požár.  Nedopalky ciga-
ret je možno házet do odpadkových košů rozmístěných po celém
areálu parku.

¡ Historická balustráda a balustrádové zábradlí neslouží jako dětské
hřiště ani jako parkourové překážky. Dětské hřiště i různé tréninkové
prvky najdete v parku za tenisovým a beachvolejbalovým kurtem.
Prosím, neničte náš majetek a především neohrožujte své zdraví.

¡ Zámecký areál není veřejné parkoviště. Parkování je možné pouze
pro zaměstnance, hosty Mikrobiologického ústavu a Jihočeské
univerzity. Nejbližší veřejné parkoviště naleznete u autobusového
nádraží.

¡ Prosím nepoškozujte keře a stromy. Nelamte větve  a ani nelezte
po stromech v parku, mohou v nich hnízdit ptáci.

Každý, kdo respektuje pravidla slušného chování v parku i v příro-
dě, a možná sem tam i uklidí nějakou tu láhev nebo plechovku od růz-
ných nápojů, i když ji sám neodhodil, JE SRDEČNĚ VÍTÁN.

Máte-li však sebemenší problém s některým z požadavků na chová-
ní v parku, tak raději do parku nechoďte.

Rádi zde vidíme a potkáváme lidi, kteří vědí, proč přišli, kteří si váží
životního prostředí, respektují práci druhých a rádi si odpočinou v pří-
rodě.

Věříme, že většina zájemců o návštěvu parku naše potřeby pochopí
a návštěvu si užije.

A NEZAPOMEŇTE! Do parku vstupujete na vlastní nebezpečí.

Chtěli bychom Vás požádat, abyste si během vaší návštěvy všímali
okolí. Když uvidíte, že se někdo v parku chová nevhodně, nezůstávejte,
prosím, lhostejní vůči takovému chování. Velmi bychom ocenili, kdyby-
ste ho/ji upozornili nebo to oznámili některému našemu zaměstnanci,
případně na náš email.

Vaše případné náměty a postřehy na změny či úpravy v zámeckém
parku můžete zaslat na e-mailovou adresu Správy budov Nové Hrady
MBÚ AV ČR, v.v.i.: sbnh@nh.cas.cz.

Správa budov Nové Hrady, MBÚ AVČR, v.v.i.

Zabradlí balustrády novohradského zámku

Odpadky u zmeckého jezírka

Myslivecko ochránářský spolek
Cech sv. Huberta informuje!

Vážení čtenáři Novohradského zpravoda-
je, jaro přišlo velmi rychle a i přes značné vý-
kyvy počasí a vládní nařízení spojené s bojem
proti nemoci covid-19 členové spolku v po-
moci přírodě a propagaci myslivosti rozhodně
nezaháleli.

Naše akce pro veřejnost, které jsme měli
přichystané, a to úklid novohradských lesů a
sadbu jilmů, jsme museli zrušit a sázení pře-
sunout na vhodnější termín, neboť bychom
byli rádi, aby se sázení stromů zúčastnilo co
nejvíce rodičů s dětmi, senioři i jednotlivci,
mezi které chceme tímto šířit myšlenku sáze-
ní stromů a jejich ochranu.

Pokud máme ve výčtu naší aktivity začít,
vrátíme se k závěru zimy do 22. února, kdy
jsme se opět vrátili do MŠ Žár, kde proběhla
další přednáška pro děti zaměřená na péči
o zvěř v době nouze a s tím spojené povinnosti
myslivce. Děti byly velmi šikovné a následná
návštěva krmelce, kam měly děti za úkol do-
nést pouze to, co zvěři prospívá, jejich nabité
znalosti pouze potvrdila. Přikrmování zvládly

naprosto perfektně a je fajn vidět výsledek
několika přednášek a vnímavost dětí.

Dále jsme v práci pokračovali dne 21. břez-
na, kdy jsme se vydali k úklidu našich lesů
v okolí Nových Hradů a na místo jsme vyrazili
s rodinnými příslušníky, neboť nám účast širší
veřejnosti zhatila vládní opatření. Během dvou
hodin jsme v úseku čtyř kilometrů vyčistili ces-
ty v Byňovském lese až k rybníku Nakolický,
kterému jsme rovněž pomohli od pneumatik,
plechů, železa, láhví, sklenic a plastů. V ses-
bíraném odpadu nechyběl celý záchod, pneu-
matiky, plastové láhve, hrnce, obuv, igelitové
plachty a další odpad, který jsme následně vy-
třídili a uložili k odborné likvidaci. Tímto jsme
se připojili k celorepublikové akci Ukliďme
Česko a jsme moc rádi, že je více těch, kterým
záleží na životním prostředí a napravují škody,
které způsobují neukáznění návštěvníci našich
lesů. Asi si ani neuvědomují, kolik utrpení
může způsobit zvěři, ptákům, hmyzu, drob-
ným živočichům či obojživelníkům odhozená

pokračování na str. 13
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otevřená pet láhev, konzerva či pevné obaly.
Rozhodně nemají tyto věci mimo kontejnery
co dělat a je jen na nás, jaké prostředí předáme
našim dětem a jak naše děti vychováme ke
vztahu k přírodě.

Po úklidu jsme pokračovali v přípravě pro-
jektu Zasaď strom, zasaď život, ve kterém na-
vazujeme na práci Ing. B. Švarce spolu s jeho
synem Ing. H. Švarcem, městem Nové Hrady
a s panem Koukolem, zástupcem zemědělské
společnosti p. Řehouta ze Světví.

Na základě naší žádosti nám byla poskyt-
nuta dotace z dotačního programu města Nové
Hrady, díky které můžeme nakoupit 300 ks jil-
mů, které vysázíme na pozemky města. Vhodné
pozemky jsme vytipovali spolu s Ing. Hubertem
Švarcem a po domluvě s panem Koukolem bu-
dou vysázeny podél dvou vodotečí a potoka
v katastru osady Nakolice – Vyšné, kde by
měly vytvořit dokonalý větrolam a výrazně
ovlivnit okolí ve prospěch hmyzu, drobných
živočichů i zemědělské půdy. O tom, že nám
stromy v budoucnu poskytnou to nejcennější,
tedy kyslík, nemá cenu hovořit. Jsem moc rád,
že se pro tento projekt našeho spolku podařilo
spojit zainteresované osoby a došlo ke spojení
pro dobrou věc. Tímto všem výše uvedeným
jménem našeho spolku děkuji a doufám, že
budeme i nadále v obnově naší přírody pokra-
čovat.

Sázení jilmů bylo plánováno na 10. 4. 2021,
ale akce musela být opět z důvodu vládních
nařízení posunuta, naštěstí ne zrušena. Vzhle-
dem k tomu, že jilmy již máme zamluvené
v lesní školce a chceme je vysázet na jaře, sta-
novili jsme již finální termín, kdy začneme
stromy sázet. Sázení se tedy uskuteční v neděli
dne 9. 5. 2021 od 09:00 hodin. Již dnes víme,
že se krom členů našeho spolku s rodinnými
příslušníky do akce zapojí mladí myslivci
z kroužku Ládi Starého a také někteří přes-
polní příznivci našeho spolku. Pokud budete
mít zájem zasadit si „svůj“ jilm i vy, není
nic snazšího než se k nám přidat. Abychom

mohli pružně reagovat na případná opatření
vlády a možného omezení v počtu lidí na ve-
řejnosti, prosím o nahlášení své účasti na náš
mail cechsv.huberta@gmail.com, nebo sms
zprávou na mobil 723 579 442 nebo zprávou
na našich FB stránkách Cech sv. Huberta z.s.,
abychom se domluvili na podrobnostech vaší
účasti a měli jsme připraveno i dostatek občer-
stvení pro příchozí, které bude zajištěno. Urči-
tě se k nám přidejte, zasadit strom je úžasný
pocit, kterým obohatíte nejen sebe, ale přede-
vším přírodu a budoucí generace.

Z dalších jarních aktivit musíme zmínit
sběr hlasů pod petici Českomoravské mysli-
vecké jednoty, kterou chceme podpořit novelu
zákona o myslivosti navrženou Ministerstvem
zemědělství (dále jen MZe). K této novele zá-
kona jsou ze strany různých politických stran
navrhovány různé přílepky, které v podstatě
spolkovou myslivost velmi omezují a zakláda-
jí podmínky pro likvidaci zvěře bez ohledu na
zvěř a její právo na život v přírodě. Ani novela
z pera MZe není rozhodně ideální, ale dá pros-
tor pro vytvoření skupiny všech zainteresova-
ných stran k tvorbě nového moderního zákona

o myslivosti, v což pevně doufáme. Za tím
účelem jsme oslovili některé naše zákonodár-
ce, na které jsme apelovali a argumentovali
k ochraně spolkové myslivosti a zachování je-
jích tradic, ale především rozumné nakládání
s národním bohatstvím, za který zvěř rozhod-
ně považujeme. Uvidíme, zda zvítězí ekono-
mické zájmy jednotlivců nebo zdravý rozum.
Bohužel je dost myslivců a mysliveckých
spolků, kteří jsou velmi neaktivní, a tím nahrá-
vají zastáncům likvidace myslivosti a jejich

pokračování na str. 14

Myslivecko ochránářský
spolek Cech sv. Huberta
(pokračování ze str. 12)
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MYSLIVECKÝ SPOLEK NOVÉ HRADY, z. s.
Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
příroda je mocná čarodějka a jsou to právě

jarní měsíce, kdy nám naplno dokazuje svoji
sílu.

Po prvních osamocených kvítkách jarních
bylin, postupně zelenají všechny louky, stráně
i lesy. Domů se vrací tažní ptáci, některá zvěř
se probouzí ze zimního spánku, jiná už rodí
mláďata. Nikdo zbytečně nezahálí.

Jaro je výzvou i pro nás myslivce, neboť
základním úkolem myslivosti je péče o zvěř.
Začátkem jara ji ještě zpravidla podporujeme
přikrmováním, abychom zajistili její výživu
v době nouze. Tím současně bráníme možným
škodám, které hladová zvěř páchá na lesních
porostech, obzvláště na mladých stromkách,
kdy okusuje jejich kůru a pupeny.

Členové Mysliveckého spolku Nové Hra-
dy zvěř přikrmují pravidelně a dlouhodobě,
kdy každý z nás má na starost minimálně je-
den krmelec. Krmivo je financováno větši-
nově z vlastních zdrojů a částečně z dotací
poskytnutých Městem Nové Hrady.

V okamžiku, kdy je zřejmé, že návrat zimy
nehrozí a krajina již poskytuje dostatečné
množství potravy, přichází na řadu další kaž-
doroční činnost myslivců, a sice důkladné vy-
čištění a vydezinfikování krmelců i ostatních
krmných zařízení, včetně jejich bezprostřední-
ho okolí.

Jaro je také obdobím, kdy se pravidelně
v celé České republice sčítá zvěř. Na základě
těchto zjištění pak orgán státní správy mysli-
vosti posuzuje úroveň hospodaření se zvěří.
V naší honitbě sčítání provádí členové spolku

a svá zjištění pak nahlašují mysliveckému
hospodáři. Údaje jsou vzájemně prověřovány,
tak, aby počty byly co nejpřesnější.

Celoročně také chráníme zvěř před srážkou
automobily, a to pomocí pachových ohradníků
a zradidel, které umisťujeme podél všech ko-
munikací vedoucích z Nových Hradů. Teď
po zimě, je nutná oprava mnoha z nich, ně-
které jsou zcela zničené, jiné částečně. Kromě
správného umístění zradidel (modré nálepky),
co do výšky i směru k silnici, je také důležitá
pravidelná obnova pachových ohradníků, kdy
se většinou dle typu doporučuje doplnění pa-
chové složky každé tři měsíce. Pořízení souvi-
sejících materiálů financujeme opět zejména
z vlastních zdrojů, ale i v tomto případě nám
pomáhají dotace. Ohradníky a zradidla insta-
lujeme již několikátý rok a nutno říci, že jejich
účinnost je rok od roku lepší. Zachránily tedy
už nejen stovky životů různé zvěře, ale i mno-
ha autonehodám a následným škodám na ma-
jetku, příp. i na zdraví.

Jedním z velkých pracovních témat v na-
šem mysliveckém spolku pro tento rok je
obnova stávajících mysliveckých zařízení a
vybudování nových. Plánujeme odstranit veš-
kerá zařízení, která již z různých důvodů nepl-
ní svou funkci, opravit poškozená a vybudovat
nová. Mysliveckých zařízení existuje mnoho
typů, zjednodušeně ale lze říci, že posedy nám
pomáhají při tlumení přemnožené zvěře, funkč-
ní krmná zařízení zase v době nouze a oboje
podporuje snahu myslivců zabránit škodám na
lesních porostech a zemědělských plochách.
Dalšími důležitými zařízeními jsou např. růz-

né typy krmítek pro zajíce, zásypy pro bažan-
ty, jsou-li dostatečně zásobeny a vhodně
umístěny, pak přispívají ochraně těchto drob-
ných druhů a jejich rozšíření v krajině. V le-
tošním roce bychom chtěli do vytipovaných
lokalit umístit několik zařízení na podporu
drobné zvěře, ale i navýšit počet krmelců. Ne-
smíme opomenout ani slaniska, kam předklá-
dáme pro zvěř sůl, i v tomto případě budeme
navyšovat počty. Prevence škod zvěří je velmi
důležitá, proto jsme se rozhodli letošní rok in-
vestovat tímto směrem, a to za podpory Města
NH. Věříme, že až půjdete koncem roku naší
honitbou, určitě nějaké nové, opravené zaříze-
ní uvidíte.

Letošní rok nás stále sice ještě eliminuje
Covid a související opatření, každopádně i le-
tos pro Vás připravujeme řadu akcí: tradiční
soutěž pro děti Zlatá srnčí trofej, uvidíte nás i
na Dni ochrany přírody v parku, pokračujeme
dál s mysliveckými přednáškami v MŠ, ZŠ a
Družině a dovolí-li situace, snad se nám v létě
podaří uspořádat i jedno překvapení.

Další novinkou je, že nás najdete i na Face-
booku jako Myslivecký spolek Nové Hrady,
kde kromě všech obvyklých informací, uvidí-
te fotky z naší honitby, různých akcí, předsta-
víme Vám zajímavá témata a můžete se nás
ptát na vše, co Vás ohledně myslivosti nebo
našeho spolku zajímá.

Mějte se krásně,
Ing. Iveta Marhounová,

Předsedkyně Mysliveckého spolku NH, z. s.

tradic. Věříme, že některé spolky i jednotlivce
současné dění z této letargie vytrhne a zapojí
se do boje za naší krásnou českou myslivost.

Závěrem si dovolím přidat jedno upozornění.
V měsíci květnu dochází k intenzivnímu pohybu
veškeré spárkaté zvěře, tedy zvěře jelení, dančí a
především srnčí. Srnci bojují o svá teritoria a
bezhlavě zahání své soky i přes pozemní komu-
nikace, tedy vozovky. Dbejte proto prosím zvý-
šené opatrnosti především v místech, kde je les
oddělen cestou od louky. Ke střetům dochází v

ranních hodinách při rozednívání a následně v
podvečerních hodinách a v noci. Snižte rych-
lost a kontrolujte prostory stok a polí, odkud
zvěř do vozovky vstupuje. Sice se do cíle dosta-
nete o pár minut později, ale dojedete v pořád-
ku. Případný střet se zvěří neznamená pouze
pomačkané plechy, ale především utrpení zvěře,
její smrti či vážné smrtelné zranění. Ke zvěři se
pochopitelně přidává i drobná zvěř, především
zajíci, ale nesmíme zapomenout ani na obojži-
velníky, drobné ptactvo i dravce, kteří se okolo
vozovek rovněž pohybují.

V měsíci květnu a červnu se rodí do přírody
nové životy, na rybnících se pohybují malá
kachňata, housata a další vodní ptactvo, v le-

sích malá selata, dančata i kolouši a další dru-
hy. Žádáme proto všechny návštěvníky na-
šich lesů, držte se značených cest, dodržujte
ticho na lesních cestách i u rybníků a své čtyř-
nohé kamarády mějte na vodítku, aby nedošlo
k uštvání zvěře, poranění zvěře či psa. Nevjíž-
dějte do lesů na motorkách, čtyřkolkách a
dalších strojích, které svým pohybem vysta-
vují zvěř, a především mláďata, smrtelném
nebezpečí.

Jménem našeho spolku vám přejeme krás-
ný květen a těšíme se na viděnou v naší krásné
přírodě Novohradska.

Martin Brychta, předseda spolku

Myslivecko ochránářský
spolek Cech sv. Huberta
(pokračování ze str. 13)
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Co se dělo
ve školce…
Únor jsme prožili ještě společně a aktiv-

ně. Děti ze třídy Sluníček a Broučků si užily
krásné dopoledne s novohradskými myslivci.
Navštívily novohradskou odchovnu, kde pro
ně paní Marhounová měla připravený krásný
program. Děti se dozvěděly zajímavé informa-
ce o lesních zvířatech, mohly si prohlédnout
výzdobu a různé zvířecí relikvie, nakonec si
nakreslily podle předloh obrázky zvířátek, kte-
ré jsme si ve školce vystavili.

Malé děti ze žluté školky zase navštívila paní logo-
pedka. I u takto malých dětí jsou logopedická cvičení velmi
důležitá a potřebná a všechny děti ve školce je pravidelně
absolvují se svými učitelkami. Přesto se vždy těší na zpes-
tření v podobě paní logopedky, která má pro děti připrave-
ný zábavný a hravý, ale zároveň i výukový program. Také
nás pravidelně navštěvují paní učitelky ze ZUŠ. Tentokrát
děti ze třídy Sluníček přivítaly paní učitelku Šulistovou
s harmonikou. Děti si tyto chvilky velmi užívají a vždy se
na návštěvy paní učitelky Kudrnové nebo Šulistové těší.

Bohužel 1. března byly mateřské školy z nařízení vlá-
dy ČR opět uzavřeny. Pro předškolní děti paní učitelky při-
pravují distanční výuku, kde jsou dětem nabízeny různé
aktivity a pracovní úkoly, které vypracovávají s rodiči
doma. Paní učitelky a veškerý personál, ale přesto nezahálí.
Ve žluté budově se stačila vymalovat chodba a jedna třída.
Paní učitelky připravily také překvapení pro děti v podobě
krásných, na zdech namalovaných, obrázků. Celý areál
školky, včetně zahrady, jsme uklidili, natřeli herní prvky a
zahradu přichystali na jarní odemykání. O Velikonocích
paní učitelky připravily velikonoční stezku v okolí mateř-
ské školy s plněním úkolů. Po splnění úkolů čekala na děti
ve školce sladká odměna. Že byl o stezku zájem veliký,
svědčil i počet dětí, které se na stezku vydaly. Odměn se
rozdalo skoro 120 J. Paní učitelky také během zavření
školky absolvovaly webináře a všichni doufali, že veškeré
poznatky budou již brzy moci zúročit při práci s dětmi.

Alespoň k částečnému otevření mateřské školky do-
šlo 12. dubna, kdy se dveře otevřely pro předškoláky a děti
rodičů vybraných profesí. Celkem se jedná o 40 dětí. Jsme
za to velmi rádi, a to i za tu cenu, že všichni musí dvakrát
týdně absolvovat antigenní testování a děti jsou rozděleny
do skupin maximálně po 15 dětech. Samozřejmostí je do-
držování přísných hygienických opatření.

Všichni věříme, že se již brzy budou moci do školky
vrátit i ostatní děti, na které se těší jak jejich kamarádi, tak
paní učitelky a veškerý personál školky.

Vaše novohradská školka
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ZUŠ informuje
Základní umělecká škola F. Pišingera, Tr-

hové Sviny informuje, že od dubna 2021 probí-
há průběžně nábor nových zájemců o vzdělávání
v ZUŠ od školního roku 2021/2022. Konkrétní
vzdělávací nabídka je uvedena v informačních
letácích. Výše pololetních úplat za vzdělávání
(„školného“) je uvedena zatím odhadem – a to
spíše v horní hranici odhadu. Upřesněna bude
nejpozději do konce května 2021. Dostupnost
vzdělávací nabídky na jiné nástroje, než je
uvedeno v letáku, bude upřesněna na dotaz a
podle dalších okolností (počtu případných zá-
jemců, úvazkových a personálních možností
zajištění výuky v místě). K vzdělávání jsou
přijímáni uchazeči, kteří k 1. 9. 2021 dovrší
věk pěti let. Pro další informace navštivte
www.zustsviny.cz. Zájemce o studium prosí-
me, aby si vyplnili evidenční lístek „zájemce
o vzdělávání“ na výše uvedených stránkách.
Možno jej vyplnit i ve fyzickém formuláři,
který je k vyzvednutí u pana učitele Jarosla-
va Bráchy po předchozí domluvě na telefon-
ním čísle +420 739 449 843 nebo na emailu
bracha@zustsviny.cz. Děkujeme a těšíme se
na vás.

Mgr. Luboš Procházka

JAK NAKUPOVAT
NAZARETSKÉ HRNKY

V DOBĚ PANDEMIE
Chtěli byste u nás nakoupit a máme zrov-

na z nařízení vlády uzavřený náš Obchůdek
v Podzámčí? Nemůžete nás potkat na žád-
ném trhu?

Jak tedy můžete nakoupit naše zboží:
(nejen hrnky, talíře, misky, ale i květi-

náče, truhlíky, zahradní dekorativní kera-
miku či originální látkové hračky)
− Přes e-shop (www.fler.cz)

– pošleme poštou
− Po domluvě na tel. 733 795 618

– zboží připravíme a Vy si můžete
vyzvednout v areálu Nazaretu Borovany

Výrobu jsme nebyli nuceni přerušit a
proto máme plný sklad výrobků, které byly
původně určeny pro jarní trhy. Hrnky se
sice nezkazí, ale za chvíli už je nebudeme
mít kam dávat.

Přijďte si pro ně – s Vámi to jde lépe!
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Během měsíce dubna jste se mohli v našem městě zastavit u dvou plaká-
tovacích ploch, na kterých bylo několik kreslených vtipů od karikatu-
risty Mirka Kemela. Byla to „mini-náhrada“ za původní plánovanou
výstavu jeho kreseb a obrazů Jana Farkase v Koželužně. Na Fcb gale-
rie je možné vidět i televizní rozhovor s Kemelem o jeho práci karikatu-
risty-novináře.                                                                                K. J.

Na plakátovacích plochách ve městě, osadách a v Terčině údolí jsme
pro vás v dubnu vyvěsili „hrací plakáty“. Tedy hlavně pro ty, kteří mají
ve svém mobilu nainstalované čtecí programy na QR kódy, a kteří si tak
mohli přímo venku před plakátovací plochou pustit některý z hudebních
záznamů Orchestru Police nad Metují. Tato „drobná kulturní nabíd-
ka“ s názvem Na viděnou! byla rozeseta po celé republice ve zhruba
180 městech a obcích.                                                                     K. J.

Plánujeme na květen

Rodinné malování
Celoroční kalendář je plný svátků a významných dnů. Jeden

z nich, 15.5., je uveden jako tzv. Den rodin, a dokonce je světový.
A tak se přidává i naše galerie Koželužna… s programem pro rodinu.

Pokud bude zdravotně-společenská situace nakloněna komorním ak-
tivitám v galeriích, nabídneme Rodinné „bezprostřední“ malování.

A jak by to mohlo vypadat? V termínu 14.–16.5.2021 nabídne
galerie malování a výtvarné zázemí vždy pro jednu samostatnou
rodinu (pokud bude lépe – i pro rodiny dvě…), a to v určitých časech.
Připravíme pro vás výtvarný program tak, abyste se odreagovali,
něco nového vyzkoušeli a odnesli si domů společné dílo. Originální
umění vznikne určitě, protože originálem je každý člověk…

Pravděpodobné časy začátků programu budou od 9 hod. nebo od
14 hod. Vhodné oblečení pro „mazec“ bude nutné. Další informace
individuálně.
Aby to všechno mohlo být, je potřeba se na program
předem přihlásit na kontaktu Koželužny:
Květa Jarolímková, tel.: 602 150 208.

Připravujeme na červen a červenec
Pokud jste v loňském roce navštívili výstavu „A vodu, znáte?“,

určitě jste nepřehlédli zajímavé dřevomalby Tomáše Záborce.
Jeho dřevomalby vznikají kombinací dřevořezby a malby olejo-
vými barvami. Na loňskou výstavu v Koželužně přivezl a předsta-
vil svou uměleckou práci s názvem „Živá a Mrtvá voda“ a na letošní
letní výstavu chystá dřevomalby nové. Výstava by měla být oděna
do názvu „Výstava, které se můžete dotknout a která se dotkne
Vás“ a jejím tématem bude krajina, příroda a zelený svět. Zaháje-
ní výstavy je plánované na 5. června a její součástí by měl být i do-
provodný program s ukázkou představené výtvarné techniky.

Budeme se těšit na všechny návštěvníky, pro které připravíme
vhodné podmínky pro bezpečnou návštěvu galerie. Další informace
se dozvíte v dalším čísle NZ, na plakátech a Fcb galerie.

Krásně zelený květen přeje K. Jarolímková

Připravujeme na červen
Divadelní představení

PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ
A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH

„Muži a ženy jsou odlišné bytosti.
Ani lepší, ani horší, prostě jiné…“

Sobota 12.6.2021
Uvádí Divadelní společnost Jablonský Jindřichův Hradec.

Kontaktní hudební komedie, která vám poradí, jak předchá-
zet partnerským krizím. Na námět knihy Allana a Barbary

Peasových napsal Miroslav Hanuš.
Upřesňující informace k uskutečnění divadelního představení

budou zveřejněny na plakátcích a dalšími informačními
formami (Fcb a webu KIC Nové Hrady atd.)
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Jaké byly Hrady kdysi?
V několika minulých číslech Zpravodaje jsme zabrousili do vzdále-

nější minulosti, ale nyní se dostaneme do časů, které ještě pamětníky
mají. Podle školních kronik začala před 70 lety, v květnu 1951, výuka
řeckých a makedonských dětí. Školní slavnost k uvítání těchto dětí a je-
jich učitelů se konala 8. května 1951. České děti na slavnosti byly pře-
kvapeny krásnými zpěvy a kolovými tanci a přijaly své nové spolužáky
velmi srdečně.

Pamětní kniha měšťanské školy v Nových Hradech zmiňuje, že dět-
ský domov pro 20 dětí byl zřízen v bývalém chudobinci (dnešní budova
školní jídelny a družiny) již v říjnu 1950, ze záznamů ale není zřejmé,
jaké národnosti tyto děti byly. Řecké a makedonské děti byly od roku
1951 ubytovány na zámku. Jejich vyučování bylo zahájeno 2. května a
pokračovalo i o prázdninách kvůli zlepšení jazykových znalostí. Na za-
čátku nového školního roku, v září 1951, měla obecná škola 11 tříd.
První a druhý ročník měly každý dvě třídy pro české a řecké děti zvlášť,
od třetího ročníku byly třídy smíšené. Ve třídách bylo 30 až 38 dětí, pou-
ze ve druhém ročníku bylo jen 20 řeckých žáků. V průběhu školního roku
došlo k rozdělení první řecké třídy na dvě po 16 žácích. Celkem obecnou
školu navštěvovalo 355 dětí, z toho 164 řeckých a makedonských.

Od května 1951 začali starší řečtí a makedonští žáci chodit také do
školy měšťanské. Podle zápisu z pamětní knihy se tito žáci už před tím
vzdělávali v jiných českých školách, takže rozuměli česky docela dobře a
vyjadřovali se srozumitelně. Později ale přicházely i děti z jiných států,
které česky zatím neuměly. V září 1951 měla měšťanka 10 tříd a 350 žáků
(ve dvou třídách bylo dokonce 45 žáků!), z toho 54 řeckých a 69 make-
donských. Třídy byly smíšené, vyučovacím jazykem byla čeština, ale řec-
ké a makedonské děti se učily i svým národním jazykům. Učitelem řečtiny
byl Stavros Eftimiadis, makedonštinu vyučoval Mandzufas Zisis. Výuka
byla nepochybně velmi náročná jak pro žáky, tak pro jejich učitele.

Řecké a makedonské děti žily v Nových Hradech do roku 1957. Ne-
pochybuji o tom, že jsou v našem městě ještě pamětníci, kteří byli jejich
spolužáci a kteří by mohli mnoho zajímavého vyprávět. Pokud máte ně-
jaké vzpomínky nebo třeba fotografie, prosím přijďte s nimi do muzea a
poskytněte je k okopírování. Originály vám zůstanou, ale současně bu-
dou kopie uchovány pro budoucnost. A i když žádné podobné památky
nemáte, ale zajímá vás novohradská historie, podívejte se na faceboo-
kovou stránku Novohradského muzea, nebo muzeum raději navštivte,
až to situace umožní. Ing. J. Šáchová, Novohradské muzeum

Běh pro Paměť národa v Nových Hradech
V květnu se uskuteční další Běh pro Paměť

národa a tentokrát se startem a cílem u Skanze-
nu na hranici N. Hrady – Pyhrabruck. Jedná se
o sportovní dobročinnou akci organizovanou
na podporu dalšího natáčení příběhů pamětníků
pro sbírku Paměť národa. Startovné je darem
pro neziskovou organizaci Post Bellum, z. ú.

K čemu tento běh?

Běh pro Paměť národa je spíše symbolický,
ale váš dar, který věnujete formou startovné-
ho, je pro nás opravdovou pomocí. Přispějete
na rozšíření sbírky Paměť národa, která za-
chycuje životní příběhy pamětníků 20. století
pro další generace. Sbírku budujeme společ-
ně s Českým rozhlasem a Ústavem pro studi-
um totalitních režimů.

Příběhy ve sbírce Paměť národa jsou inspi-
rací i varováním před totalitními režimy. Při-
pomínají, jak hrozné je žít v době nesvobody
zasahující všechny oblasti života, a ukazují hr-
dinství mnohých, kteří se postavili bezpráví a
útlaku. Zatímco nám jde v běhu „jen“ o vý-
sledný čas, pamětníkům šlo o život, čest a
svobodu.

Každý z nás si může vybrat jeden konkrétní
příběh nebo skupinu lidí, kteří ve 20. století
bojovali za svobodu a demokracii. Můžeme
běžet za Tři krále, Miladu Horákovou, dědeč-
ka, který byl v legiích, nebo tetu – disidentku,
jež podepsala Chartu 77 a myla kvůli tomu
mnoho let schody.

Termín běhu: 20. 5.–23. 5.2021.
Trasy: Start a cíl na hraničním přechodu

Nové Hrady/Pyhrabruck – před skanzenem
Železné opony. Trasa po česko/rakouské hra-
nici podél signální stěny a po hraničních ka-
menech směr Veveřský rybník (trasa útěku
Rudiho) a zpět k celnici (5 km) nebo dále
k Tetřevímu lesu a zpět k celnici (10 km) po
signálce, bude viditelně značeno.

Trasy budou vyznačené po celé období běhu.
Informace ke značení tratě budou v místě

akce v prostoru startu/cíle a registrovaní zá-
vodníci je dostanou před závodním víkendem
na email.

Registrujte se a váš výsledný čas můžete
vložit do výsledkové listiny jednotlivých tras.

Hlavním pořadatelem závodů Běh pro Pa-
měť národa je Post Bellum z. ú., Štěpánská

704/61, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním
rejstříku, vedeném u Městského soudu v Pra-
ze, spisová značka O 1368, IČ: 26845526.

www.behpropametnaroda.cz

V době konání Běhu pro Paměť národa
bude pro registrované běžce zdarma zpřís-
tupněn Skanzen ochrany státní hranice a
železné opony Nové Hrady. Pro další zájem-
ce bude Skanzen zpřístupněn dle možností
a pravidel pro otevření muzejních expozic
v ČR.

Nové Hrady, 5.třída

Nové Hrady v proměnách času
Naše město se mění doslova před očima. Někdy k lepšímu, jin-

dy naopak. Při prohlížení starých fotografií vidíme, že některá místa
si svou dávnou podobu zachovala, ale jiná se změnila k nepoznání.
Ze sbírek Novohradského muzea jsme vybrali 35 starých fotografií.
Jejich kopie budou od 8. do 30. května rozmístěny a rozvěšeny
po našem městě. Po tu dobu si je můžete prohlédnout a porov-
nat, jak se naše město změnilo od časů, kdy byly fotografie po-
řízeny. A pokud i vy vlastníte nějaký zajímavý snímek, prosím
přijďte s ním do muzea a poskytněte jej k okopírování. Originál
vám zůstane, ale současně bude kopie uchována v muzeu pro
budoucnost. Ing. J. Šáchová, Novohradské muzeum

Součástí trasy pro Běh Paměť národa bude i něko-
lik zastavení s fotografiemi a texty, které budou in-
formovat o konkrétních případech překonávání
státní hranice v období do roku 1989
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Historie očkování
Vážení čtenáři Novohradského zpravoda-

je, jsme na vrcholu novodobé pandemie, jíž
podobná nemá v západní společnosti žijícího
pamětníka, a do popředí se opět dostává věc
pro současnou společnost samozřejmá a mno-
hými zneuznaná, a tou je očkování. Většina
z nás si nepamatuje, co je to umírat na infekč-
ní nemoci, za což vděčíme právě sofistikova-
nému modelu očkování. Ještě v polovině
18. století byla dětská úmrtnost 30-60 % a
očkování je považováno za jeden z nejvý-
znamnějších parametrů, které tuto skutečnost
změnily. Dovolte mi, abychom si v těchto
řádcích připomněli něco z historie vakcinace
jako takové.

Cílem očkování je stimulace a aktivace
specifických buněk imunitního systému, které
začnou vytvářet specifické protilátky a tzv. pa-
měťové buňky. Očkovanou osobu buď zcela
ochrání před novou infekcí dané choroby nebo
podstatně sníží závažnost přirozené infekce.
Očkování se využívá nejen k prevenci, ale
také v situaci, kdy už organizmus byl infekci
vystaven. Očkovací látky současnosti obsa-
hují hlavní složku, která stimuluje imunitní
systém, a pomocné látky nutné pro stabilitu,
trvanlivost a bezpečnost. Hlavní složka je
připravována z celé bakterie nebo viru, nebo
pouze z významných částí původce - polysa-
charidů (složené cukry), bílkovin, nebo z látek
produkovaných původci (toxiny). Podle toho
se očkovací látky rozdělují na celobuněčné
(celý, oslabený nebo mrtvý virus či bakterie),
podjednotkové (pouze významná část viru či
bakterie), polysacharidové konjugované (po-
lysacharid navázaný na imunitu stimulující
molekuly) a rekombinantní (připravené meto-
dami genetického inženýrství). Žádná očkova-
cí látka neobsahuje takovou hlavní složku,
která by byla schopna vyvolat vlastní onemoc-
nění, a proto z očkování nelze onemocnět.

První vakcinační pokusy proběhly již ve
staré Číně, kdy byla tekutina z puchýřků od
osob s pravými neštovicemi vpravena pod
kůži zdravých osob, anebo byly inhalovány
usušené a rozemleté stroupky po puchýřcích
od uzdravujících se nemocných. Neštovice
byly infekční virové onemocnění charakteri-
zované vysokou horečkou a bohatým výse-
vem puchýřků po celém těle. Umíralo až 30 %
nemocných a u přeživších zůstávaly znetvořu-
jící jizvy po puchýřích. Za objevitele očkování
je považován skotský lékař Edward Jenner,
který pozoroval, že lidé, kteří prodělali krav-
ské neštovice, pravými neštovicemi neone-
mocněli. V roce 1796 tuto myšlenku ověřil,
nakazil mladého chlapce kravskými neštovi-
cemi a po vyléčení ho úmyslně nakazil virem
pravých neštovic, chlapec neonemocněl. Ten-
to postup byl pojmenován "vakcinace" (očko-
vání), a je odvozen ze slova "vacca", což je
latinsky kráva. První zpráva o očkování na
území Čech a Moravy pochází z roku 1791,
kdy telčský lékař Mack očkoval děti hraběte
Maxmiliana Dauna v Jemnici. Po překonání
počátečních námitek oponentů byla v průběhu

19. století postupně v evropských zemích uzá-
koněna očkovací povinnost. Duchovní měli
příkaz, aby z kazatelny šířili osvětu o neštovi-
cích a vyvraceli předsudky o očkování. Řada
zemí se snažila zvýšit proočkovanost vydáním
zákazu vstupu do škol dětem a všem osobám,
které nebyly očkovány. Podmínkou přijetí do
nalezince bylo očkovací vysvědčení dítěte
nebo potvrzení o prodělání neštovic. Povinné
očkování proti neštovicím bylo v českých ze-
mích zavedeno v roce 1812 a bylo legislativně
podpořeno Cirkulárním nařízením C. a K. čes-
kého zemského Gubernia z 11.5.1821. Posled-
ní velká epidemie pravých neštovic postihla
české země v letech 1872-1873. Vyžádala si
43 000 obětí na životech. Tato epidemie vedla
k tomu, že se z velké části překonala nedůvěra
obyvatelstva i lékařů k očkování. Došlo k vy-
lepšení očkovací látky, bylo zavedeno povin-
né očkování, a i posilující očkování školních
dětí vakcínou, která se vyráběla ve zvláštních
stanicích za přímé státní kontroly. V roce 1966
Světová zdravotnická organizace (WHO)
zahájila tzv. eradikační program, který byl
úspěšně završen v roce 1978, kdy se ukončilo
plošné očkování. Od té doby nebyl zazname-
nán žádný případ tohoto onemocnění. Klíčo-
vou postavou programu globálního vymýcení
pravých neštovic byl profesor Karel Raška -
rodák z Liberce-Růžodolu, který v šedesá-
tých letech řídil divizi sdělných nemocí
v sekretariátu Světové zdravotnického orga-
nizace v Ženevě.

19. století bylo, co se vakcín týče, přelomo-
vé. Přineslo vedle vakcíny na pravé neštovice
ještě další čtyři očkovací látky: vakcínu proti
vzteklině, tyfu, choleře a moru. Louis Pasteur
na základě pokusů z let 1881-1885 vyvinul
první očkovací látku proti vzteklině, jejíž zá-
kladem byl sušením oslabený virus. Dále se
v Berlíně Robert Koch zabýval studiem techno-
logie čistých kultur a zasloužil se mimo jiné i
o objev původce cholery (1882) a tuberkulózy
(1883). V roce 1886 Edmund Salmon a Theo-
bald Smith přišli na to, že chemicky usmrcené
bakterie cholery povzbuzují imunitní systém a
vyvolávají imunitu vůči choleře. Tohoto poz-
natku využil v roce 1896 Wilhelm Kolle, který
připravil vakcínu usmrcením bakterií cholery.
V roce 1894 po objevení původce moru, Wal-
demar Haffkine vyvinul první inaktivovanou
morovou vakcínu, kterou proočkoval více než
8 000 lidí v Indii, kde hrozila epidemie moru.
Nositel Nobelovy ceny Emil von Behring vy-
užil poznatků Emila Rouxe a Alexandra Yer-
sina o rozpustných toxinech bakterií záškrtu
a tetanu, navrhl jejich využití k imunizaci
vůči těmto nákazám. Tím položil základy
tzv. pasivní imunizace. Do konce první svě-
tové války se podařilo získat mnoho poz-
natků týkajících se zejména protilátkové
imunity a vyvinout řadu živých a inaktivova-
ných vakcín (vakcína proti moru, záškrtu, teta-
nu, břišnímu tyfu, shigellóze, tuberkulóze).

Tuberkulózu tuberkulózou pojmenoval v roce
1839 německý profesor medicíny J. L. Schönle-

in a je známá též pod názvy jako souchotě,
úbytě nebo bílý mor. Toto onemocnění se roz-
šířilo v Evropě však již v 17. a 18. století zej-
ména v souvislosti s rozvojem industrializace
a rozrůstáním měst. Nahromadění značného
množství lidí za nevyhovujících hygienických
podmínek, nedostatek práce, a tudíž prostřed-
ků na živobytí, byly živnou půdou pro šíření
nákazy. Na tuberkulózu v Evropě a Severní
Americe v 19. století umírala téměř čtvrtina
dospělé populace a kolem roku 1800 byla
nejčastěji se vyskytujícím onemocněním.
Odborníci tehdejší doby se shodli v názoru, že
choroba postihuje a zabíjí především chudé.
Paradoxem však je, že v období romantismu
patřila tuberkulóza mezi jisté symboly krásy.
Za projev krásy byla považována bledost, štíhlost
a lesklé oči – symptomy této nemoci. V tom-
to období byla navíc tuberkulóza spojována
s určitým životním stylem, především bo-
hémstvím a hýřením, typickým pro umělecké
kruhy. Tento fenomén postupně mizí s objeve-
ním skutečného původu nemoci, kdy se tuber-
kulóza stala symbolem špíny, bídy a špatné
výživy. Na tuberkulózu zemřel například Ka-
rel Havlíček Borovský, Fryderyk Chopin a
počátkem 20. století Franz Kafka, George
Orwell či Jiří Wolker. V roce 1882 německý
lékař a mikrobiolog Robert Koch oznámil ob-
jev, který jej proslavil - pozoroval bakterie
tuberkulózy pod mikroskopem. Úroveň mik-
roskopie již umožňovala objev mikrobiální
podstaty mnohých infekčních onemocnění,
ale tuberkulóza do té doby odolávala. Koch
byl první, komu se podařilo kultivovat tuber-
kulózní bacily na umělých živných půdách.
Dalším výzkumem zjistil, že tyto bakterie jsou
přenosné z člověka na člověka například vy-
kašlanými kapičkami. Koch za tento objev
získal v roce 1905 Nobelovu cenu za fyziolo-
gii a medicínu. Základem kampaně za veřejné
zdraví se proto stala izolace nemocného, ně-
kdy i proti jeho vůli. V roce 1908 Francouzi
Albert Calmette a Camille Guérin vyvinuli
očkovací látku proti tuberkulóze. Třináct let
pomnožovali tuberkulózní bacily izolované
od dobytka, které byly stále méně a méně in-
fekční pro člověka. V roce 1921 byla vakcína
poprvé podána kojenci, jehož matka na tuber-
kulózu zemřela. Tuto levnou vakcínu pak ob-
držela více než miliarda lidí. V padesátých
letech 20. století se pak objevily další léky
(antibiotika) a výskyt onemocnění tuberku-
lózou začal značně klesat. Podle OSN měla
být tuberkulóza celosvětově vymýcena ko-
lem roku 2025, avšak jen v roce 1990 bylo na
celém světě zaznamenáno asi 7,5 milionu no-
vých případů a zhruba tři miliony lidí na tuber-
kulózu zemřely. Celosvětový nárůst počtu
osob s nově zjištěnou tuberkulózou ve druhé
polovině osmdesátých a počátkem devadesá-
tých let 20. století byl způsoben neustále ros-
toucím počtem HIV pozitivních, kteří mají
velmi oslabenou imunitu. V roce 2009 bylo
v ČR ukončeno plošné očkování proti tuber-

pokračování na str. 20
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kulóze z důvodu příznivé epidemiologické si-
tuace, to ale neznamená, že zde v současné
době nejsou zaznamenány úmrtí na tuto ne-
moc. Podle WHO zemřelo v roce 2016 na světě
celkem 1,8 milionu z 10,4 milionů nemocných
tuberkulózou.

Další "metlou" lidstva byl v minulosti teta-
nus. První zmínky o tetanu jsou staré více než
dva tisíce let. Vzájemný vztah mezi poraněním
a vznikem křečí pozorovali již ve starém Egyp-
tě v 5. století před n.l., projevy onemocnění
velmi přesně popsal také Hippokrates. Teta-
nus se považoval dlouhou dobu za určitou
formu epilepsie. V roce 1884 německý lékař
Arthur Nicolaier vyslovil hypotézu, že toxiny
produkované v ráně mohou způsobit neurolo-
gické příznaky. Pasivní imunizace sérem se po-
užívala k léčbě nemoci během první světové
války. V roce 1924 byla připravena první očko-
vací látka, která se v širším měřítku začala vy-
užívat od roku 1940 při preventivním očkování
vojáků během druhé světové války. V bývalém
Československu se proti tetanu od roku 1952
očkovaly nejdříve jen děti v kolektivech, od
roku 1956 povinně všechny děti, což sice vedlo
k poklesu v počtu onemocnění tetanem, ale
pouze u dětí. Vybrané skupiny obyvatelstva,

zejména policie, vojáci nebo zemědělci se za-
čaly očkovat v průběhu 60. let minulého století.
Významným mezníkem bylo zavedení celo-
národního očkování všech dospělých v letech
1974-1975 a jejich následné přeočkování po
deseti letech. Zatímco před zahájením očko-
vání zemřelo v Československu na tetanus
140 lidí ročně, po jeho zavedení se u nás tato
nemoc téměř nevyskytuje.

V současnosti je v České republice pro děti
povinné očkování proti devíti nemocem: bak-
teriální - záškrt, tetanus, černý kašel, onemoc-
nění vyvolaná Haemophilus influenzae typu b;
virové - virová hepatitida B, dětská obrna, za-
rděnky, spalničky, příušnice. Z nemocí, proti
nimž se očkuje, poutají v poslední době nej-
větší pozornost spalničky. Proti spalničkám

se v Československu začalo očkovat v roce
1969 a výskyt nemoci o pár let později klesl na
nulu. Podobný efekt mělo také očkování proti
zarděnkám či záškrtu. Celosvětově však patří
spalničky mezi hlavní příčiny úmrtí v dětském
věku, především v nejméně rozvinutých ze-
mích. Spalničky jsou nebezpečné především
svými komplikacemi při sekundárních bakte-
riálních infekcích. Příčinou úmrtí u malých
dětí je nejčastěji pneumonie, u starších dětí en-
cefalitida. Onemocnění se ale častěji vyskytuje i
ve vyspělých zemích a lékaři to dávají do sou-
vislosti s rodiči, kteří očkování odmítají. Každé
polevení v očkování se však vymstilo návratem
choroby, což si znovu připomněla Francie v roce
2011 dramatickým nárůstem spalniček.

Autor: Ing. Eva Cséfalvay, Ph.D

Zdroje:
ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2769980-v-ceskych-zemich-se-ockuje-od-roku-182-prvni-vakcina-
byla-proti-pravym-nestovicim;
www.vakcinace.eu/data/files/prezentace_hradecke_dny/2013/ 08_cabrnochovah
_ockovacikalendar.pdf;
www.nzip.cz/clanek/346-caste-dotazy-v-souvislosti-s-vyznamem-a-ucinnosti-ockovani;
www.cestovni-nemoci.cz/objevy-ockovani;
www.mzcr.cz/rizika-onemocneni -spalnickami-a-moznosti-prevence/;
www.vakciny.net;
www.florence.cz/odborne-clanky/florence-plus/historie-onemocneni-tuberkulozou;
www.em.muni.cz/vite/6174-jak-a-kdy-vzniklo-ockovani;
cs.wikipedia.org

Zaručená zpráva, aneb jedna paní povídala
V poslední době se v našem městě rozšířil takový nešvar – říkat

o někom něco, co se vůbec nezakládá na pravdě. Nejhorší na tom je, že
se jedná o otázku života a smrti. Na konci roku 2020 se rozšířila naším
městem zpráva, a to „stoprocentní“, že jedna žena zemřela v nemocnici
na COVID 19. Toto bylo v době, kdy tato žena stále žila. Říká se, že
když se o někom mluví, že zemřel, tak on bude žít dlouho. To se bohu-
žel v tomto případě nenaplnilo a tato žena zemřela. To samé se opako-
valo již letos během měsíce března. Pro celé Nové Hrady a okolí
známý, též dlouholetý správce fotbalového hřiště TJ Nové Hrady a můj
přítel pan Vítězslav Jelínek st. byl převezen do nemocnice s příznaky na
COVID 19. Bylo to krátce poté, co se vrátil z nemocnice po operaci ko-
lene. Během Víťovo pobytu v nemocnici se jeho zdravotní stav velice
zhoršil a musel být uveden do umělého spánku. Já jsem byl téměř kaž-
dodenně informován o jeho stavu ze strany jeho manželky Ivany a hod-
ně mě tato zpráva zasáhla. Chci upozornit, že i když je člověk uveden
do umělého spánku, tak stále žije. Jenom pár dní po této události, jsem
se začal dozvídat, že co je pravdy na tom, že je Víťa Jelínek st. po smrti a
nebylo to jen od jednoho člověka. Můžu vám říct, že mě to velice mrze-
lo, to co se šíří, neboť jsem měl od Ivany Jelínkové informace úplně
jiné. Strašně moc jsem o těchto „pomluvách“ přemýšlel a stále přemýš-

lím a říkám si, u koho mohla tato nepravdivá zpráva vzniknout, musel
to někdo přece vymyslet, né? A co je ještě horší, že se najdou tací, kteří
tuto nepravdivou zprávu šíří dál a dál a to je dle mého názoru strašný.
Hledal jsem v trestním zákoníku a též jsem konzultoval, zdali se nejed-
ná o trestný čin šíření poplašné zprávy či pomluvy, ale znaky skutkové
podstaty těchto trestných činů to nevykazuje. Ale jsem přesvědčen
o tom, že by se mohlo jednat o přestupek proti občanskému soužití.
Vím, že pro někoho můžu být po zveřejnění mého článku směšný, ale
považuji za nutné vám, spoluobčanům, sdělit, co mě hodně trápí a štve
a možná v tom nejsem sám. Chci touto cestou požádat všechny, co měli
co dočinění se zprávami o tom, co se URČITĚ NESTALO, aby to již
v budoucnosti nedělali. Dle mého názoru je toto chování přinejmen-
ším za hranicí nevkusu. Na závěr chci uvést, že jsem dostal souhlas
od obou rodin, kterých se tento článek dotýká, a taky jsem chtěl sdělit
všem těm, co nepravdu šířili, že Víťa Jelínek st. je z nemocnice
doma!!!! Byl jsem u něho v sobotu na návštěvě a doufám, že se co nej-
dříve uzdraví, sedne na sekačku, poseká a připraví fotbalové hřiště
tak, jak to umí jen on sám. Všem přeji hodně zdraví a hlavně ať je tato
špatná doba již za námi.

Ivan Dorotovič

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

Historie očkování
(pokračování ze str. 19)

Zvu vás na zdravotně vlastivědné
vycházky do blízkého okolí

Nových Hradů.
Květnové vycházky se budou konat,

pokud to PES dovolí,
ve středu 12. a 26. května.

Sraz je v 9.00 u kapličky na Jánské louce.
V obou případech je předpokládaný

návrat před polednem.
Na shledanou se těší Jitka Šáchová

Vycházky všedního dne
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Informace z knihovny
Městská knihovna vás zve k návštěvě. Omezení je 15 metrů čtverečních na osobu a použití

respirátoru a dezinfekce, pobyt v knihovně pouze po nezbytně nutnou dobu.

V případě potřeby je možná donáška knih 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
tel. 730 580 755, knihovna@novehrady.cz
Výpůjční hodiny: pondělí 9.00–18.00 h, středa 9.00–16.00 h, pátek 13.00–18.00 h

Připravujeme na červen: 17.6.2021 – Setkání s bylinkářkou Radmilou Malinovskou. Poznávání
a využívání bylinek pro zdraví a krásu.

Přeji pevné zdraví, slunečné jaro a pěkné počtení. D. Císařová

Městská knihovna v Nových Hradech vás zve na

HODINKU S KRONIKÁŘKOU
čtvrtek 20. května 2021 v 17. hodin

ČÍTÁRNA KNIHOVNY (terasa)

Květnová výročí
¡ 13. 5. 1911 Jan Kašpar podnikl let z Pardubic do Prahy, jenž je

považován za symbolický začátek českého letectví, 110 let
¡ 14. 5. 1316 nar. Karel IV., český král a římský císař

(zemř. 29. 11. 1378), 705 let
¡ 14. 5. 1931 zemř. Viktor Dyk, spisovatel a básník

(nar. 31. 12. 1877), 90 let
¡ 15. 5. 1881 císař František Josef I. povýšil Žižkov na město, 140 let
¡ 15. 5. 1891 byla zahájena Jubilejní zemská výstava v Praze, 130 let
¡ 17. 5. 1926 nar. Ludvík Souček, spisovatel a publicista

(zemř. 27. 12. 1978), 95 let
¡ 17. 5. 1916 nar. Lenka Reinerová, spisovatelka

(zemř. 27. 6. 2008), 105 let
¡ 18. 5. 1891 otevřeno Národní muzeum v Praze,

založeno 15. 4. 1818 jako Vlastenecké muzeum, 130 let
¡ 21. 5. 1881 majitel vysočanského cukrovaru Bedřich Frey si

nechal zavést telefonní linku z bytu do kanceláře – šlo o první
praktické použití telefonu v Praze, 140 let

¡ 22. 5. 1921 nar. Gustav Brom, dirigent a hudební skladatel
(zemř. 25. 9. 1995), 100 let

¡ 24. 5. 1391 byla v Praze založena Betlémská kaple, 630 let
¡ 26. 5. 1876 zemř. František Palacký, dějepisec, spisovatel,

(nar.14. 6. 1798), 145 let
¡ 27. 5. 1471 na sněmu v Kutné Hoře zvolen Vladislav II.

českým králem, 550 let
¡ 28. 5. 1906 nar. Miloš Nedbal, herec a profesor na DAMU

(zemř. 31. 10. 1982), 115 let
¡ 29. 5. 1951 zemř. Josef Bohuslav Foerster, skladatel

(nar. 30. 12. 1859), 70 let
¡ 29. 5. 1916 zemř. Jan Otto, český knihkupec a nakladatel

(nar. 8. 11. 1841), 105 let
¡ 30. 5. 1416 upálen mistr Jeroným Pražský, teolog a husitský

kazatel (nar. 1378–80), 605 let
¡ 30. 5. 1841 nar. Karel Václav Klíč, malíř a grafik, vynálezce

reprodukční techniky světlotisku a hlubotisku
(zemř. 16. 11. 1926), 180 let

¡ 30. 5. 1866 byla v Praze v Prozatímním divadle poprvé
uvedena opera B. Smetany Prodaná nevěsta, 155 let

¡ 31. 5. 1721 Jan Nepomucký byl v Římě prohlášen blahoslave-
ným, jeho ostatky byly od této chvíle veřejně vystaveny ve Sva-
tovítské katedrále, 300 let

Pranostiky na květen
V minulosti slavil svátek 1. května sv. Filip a Jakub.
Filipojakubská noc je noc z 30. dubna na 1. května: pálení čaro-

dějnic. (Od středověku lidé věřili, že existují dny, kdy mají zlé síly
větší moc než jindy. Báli se ďábelského zla zasílaného na zem v po-
době čarodějnic.)

Květen
Měsíc květen – krásný je,
jako jarní melodie.
Je to měsíc příslibů,
radosti a nových snů.

V květnu je práce v plném proudu,
člověk obdělává rodnou hroudu.
Příroda hýří všemi barvami,
včelky si bzučí, potůček zurčí,
skřivánek zpívá kdesi nad námi...

Kraj plný barev
je kam jen dohlédneš
a na tu krásu nezapomeneš.

Eliška Búdová

Okénko do knihovny
Nenechám tě odejít / Eva Kačírková
David Braun poznal mnoho zemí a vždycky vyhledával dobrodruž-
nou a nebezpečnou práci. Když se po letech v emigraci vrací domů
do Prahy, přijme nabídku na delikátní pátrání. I když jeho první pří-
pad nedopadl nejlépe, velmi rychle pochopí, že v Praze má detektiv
o práci vždy postaráno.

Pravda nebo lež / Colleen Hooverová
Mladá spisovatelka Lowen má dokončit knižní sérii za jinou spiso-
vatelku, známou Verity Crawfordovou. Ta ze zdravotních důvodů
není schopná sérii dopsat. Lowen ale objeví Veritiny osobní zápisky
a zjišťuje nebezpečnou skutečnost.

Nedotýkej se mě / Laura Kneidl
Romance německé autorky, jejíž hrdinka začíná v Americe nový ži-
vot, včetně nezbytné nové lásky. Když Sage přijede do Nevady,
nemá vůbec nic – peníze, přátele, ani pořádnou střechu nad hlavou.
Se svou železnou vůlí je však pevně odhodlána začít zde nový život
a zapomenout na vše, co se jí doma stalo. Jenomže odpoutat se od
vlastní minulosti není tak jednoduché.

Nelituju ničeho / Colleen Hooverová
Román americké zkušené autorky o komplikovaných vztazích mi-
lostných i rodinných, o lásce, nevěře i věrnosti. Morgan si nepřeje
nic jiného, než aby její šestnáctiletá dcera Clara neopakovala tytéž
chyby, kterých se v mládí dopustila ona sama.

Údolí / Bernard Minier
Šestý případ bestsellerové série s kriminalistou Martinem Se-
rvazem. Malá vesnice v srdci Pyrenejí je po sesuvu půdy na-
prosto odříznutá od okolního světa a zdejší obyvatele navíc děsí
sériový vrah, který za sebou nechává znetvořené oběti. Krimi-
nalista Martin Servaz čelí disciplinárnímu řízení, přesto se do
případu pouští.

Pandemie / Thilliez Franck
Člověk, jak ho známe, je nejhorší virus na planetě. Rozmnožuje se,
ničí, dusí své vlastní zdroje, bez respektu, bez strategie přežití. Bez
nás směřuje tato planeta ke katastrofě. Zachráněni budou jen ti nej-
lepší, ostatní musí být zničeni. Řešením naší budoucnosti jsou
mikrobi.
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Příměstské tábory v Nových Hradech – PRÁZDNINY 2021
V letošním roce proběhnou v rámci projektu Příměstské tábory

v mikroregionu Sdružení Růže další tábory pro zaměstnané rodiče. Na-
bízíme možnost prázdninových aktivit pro děti ve věku od 6-15 let,
denně od 8 do 16 hodin v pracovní dny ve vypsaných termínech. Počet
dětí je 12-15 v každém běhu.

Podmínky účasti a přihlášky Vám předá kontaktní osoba, program a
péči o děti zajišťují garanti jednotlivých týdenních cyklů. Přihlášení je
možné do naplnění kapacity tábora, nejdéle přihlašte své děti do 31.5.2021.

¢ Sportovní tábor
Termín: 12.7.–17.7.
Garant: Vladimír Hokr
Kontaktní osoba: Lucie Sovová (tel.: 774 766 676)
Program: Základy tenisu – beachvolejbal/přehazovaná – basketbal
– fotbal – vycházky do přírody
Sraz vždy u tenisových kurtů v Zámeckém parku
V případě špatného počasí bude náhradní program v tělocvičně.

¢ Keramický tábor I.
Termín: 12.7.–17.7.
Garant: Dana Vilímová
Kontaktní osoba: Ludmila Macková (tel.: 728 116 044)
Program: Tábor je určen pro děti s hlubším zájmem o keramické
tvoření a využijí jedinečného odborného vedení lektorky ze ZUŠ.
Začátek v budově ZUŠ (výtvarná třída), odpolední program bude
probíhat v Komunitním centru.

¢ Turistický a pohybový tábor
Termín: 2.8.–6.8.
Garant: Kateřina Konrádová
Kontaktní osoba: Lucie Sovová (tel: 774 766 676)
Program: Poznávání blízkého okolí, program zaměřený
na venkovní aktivity, vhodné pro děti se zájmem o přírodu.
Zázemí zajištěno v Komunitním centru.

¢ Keramický tábor II.
Termín: 16.8.–20.8.
Garant: Dana Vilímová
Kontaktní osoba: Ludmila Macková (tel.: 728 116 044)
Program: Tábor je určen pro děti s hlubším zájmem o keramické
tvoření a využijí jedinečného odborného vedení lektorky ze ZUŠ.
Program bude probíhat v keramické dílně v Komunitním centru.

¢ Attavena příměstský tábor
Termín: 16.8.–20.8.
Garant: Pavla Švarcová
Kontaktní osoba: Lucie Sovová (tel.: 774 766 676)
Program: Prázdninový program, kamarádi, hry, výtvarné tvoření
a sportovní hry v zázemí klubu Komunitního centra.

¢ Výtvarný tábor
Termín: 23.8.–27.8.
Garant: Dominika Hornerová
Kontaktní osoba: Lucie Sovová (tel.: 774 766 676)
Program: Výtvarné a tvořivé techniky s využitím přírodních
materiálů, tvoření v zahradě. Vhodné pro děti s chutí objevovat
neobvyklé kreativní techniky.
Zázemí v Komunitním centru, odpolední tvoření v blízkém okolí.

¢ Divadelní tábor
Termín: 23.8.–27.8.
Garant: Anežka Kotrlá
Kontaktní osoba: Lucie Sovová (tel.: 774 766 676)
Program: Tvořivá dramatika, techniky rozvíjející možnosti verbální
i neverbální komunikace, hry zaměřené na rozvoj sebevyjádření.
Zázemí v Komunitním centru.

Letní kempy pro novohradské děti aneb Učení hrou o prázdninách
¢ 1. Mediální dovednosti a práce s IT technikou

Tvorba videospotů o prázdninových aktivitách ve městě. Realiza-
ce vlastních nápadů i kolektivní práce.
Termín: 12.7.–16.7.2021
Věková kategorie: 12–15 let
Zázemí: Kulturně-spolkový dům a Komunitní centrum
Lektoři: Mgr. M. Jarolímek, Ing. Jan K. Šmíd
Kontakt pro přihlášení: Mgr. M. Jarolímek, tel.: 776 296 285

¢ 2. Pátrání v novohradské historii
Návrat do novohradské minulosti a objevování příběhů lidí a událos-
tí, které ovlivňovaly zdejší život. Pátrání zábavnou formou v muzej-
ních expozicích a dalších venkovních místech ve městě a okolí.
Termín: 26.7.–30.7.2021
Věková kategorie: 10–15 let
Zázemí: Kulturně-spolkový dům, Novohradské muzeum
a Skanzen
Lektoři: K. Jarolímková, Ing. J. Šáchová
Kontakt pro přihlášení: K. Jarolímková, tel.: 602 150 208

¢ 3. Poznej svůj region
Vlastivědné a přírodovědné poznávání Novohradska. Výlety do
blízkého i vzdálenějšího okolí, zkoumání přírody hravou formou,
pozorování, sběr vzorků, mikroskopování.
Termín: 2.8.–6.8.2021
Věková kategorie: 10–15 let
Zázemí: Kulturně-spolkový dům a základní škola
Lektoři: Mgr. L. Kučerová, Ing. J. Šáchová
Kontakt pro přihlášení: Mgr. L. Kučerová, tel.: 607 646 536

¢ 4. Letní výtvarka
Malování a tvoření různými výtvarnými technikami. Výtvarné hrát-
ky a experimenty s barvami, tvary a materiálem. Setkání s regionál-
ními umělci.
Termín: 9.8.–13.8.2021
Věková kategorie: 10–15 let
Zázemí: Galerie Koželužna a veřejná prostranství ve městě
Lektoři: K. Jarolímková, Mgr. P. Dvořáková-Heisová
Kontakt pro přihlášení: K. Jarolímková, tel.: 602 150 208

¢ 5. Učíme se venku český jazyk
Prázdninové „opáčko“ českého jazyka a poznávání regionální lite-
ratury. Dovednosti k porozumění textu i vlastní tvoření.
Termín: 16.8.–20.8.2021
Věková kategorie: 10–15 let
Zázemí: Kulturně-spolkový dům, Městská knihovna a příroda
Lektoři: Mgr. J. Hokrová
Kontakt pro přihlášení: Mgr. J. Hokrová, tel.: 723 849 658

Další informace:
Aktivity se budou konat od 8.30 do 16.30 hod.
(pokud nebude individuálně dohodnuto jinak).
Celodenní stravování bude zajištěno pro všechny děti v objektech,
kde bude zázemí jednotlivých programů.
Letní kempy jsou pro novohradské děti zdarma, včetně stravování
a věcného materiálu na jednotlivé programy.
Přihlášení dětí na uvedené kontakty (lektory): do 18.6.2021.

Další informace o průběhu letních vzdělávacích kempů:
K. Jarolímková, Kulturní a informační centrum N. Hrady,
tel.: 602 150 208.
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Národní pohár mládeže v Allkampf-Jitsu 27.3.2021 E- turnaj
Čtyři zlaté a jedna bronzová medaile pro Nové Hrady

27. března 2021 se konal E-turnaj 1. kolo Národního poháru mláde-
že v Allkampf-Jitsu. Forma E-turnaje byla zvolena z důvodu vládních
omezení Covid 19. Jednalo se o postupový závod na Mistrovství ČR
v AKJ, který pořádal oddíl Sebeobrany AKJ SKP České Budějovice.

Na přebor se přihlásilo rekordních 122 závodníků ze Školy bojo-
vých umění Most, Tiger Fight club Chomutov, Perun Gym Most, Sa-
murai Fight club Shin karate Chodov, AKJ Škola Bojových umění
Plzeň, AKJ Haciman Lázně Toušeň, AKJ SKP České Budějovice, Se-
beobrana AKJ na ZŠ v Trhových Svinech a TJ karate Nové Hrady.

Naši závodníci z oddílu karate se v početném startovním poli roz-
hodně neztratili, když v silně obsazené kategorii mladších žáků D3 zví-
tězil Ondřej Morong. V kategorii starších žákyň D6a zvítězila Karolína
Houserová. V kategorii starších žáků D7 přidal další zlatou medaili pro
naše barvy zkušený závodník David Macho. A čtvrté zlato vybojovala
v kategorii juniorky JY1 Natálie Machová. Pomyslnou třešničkou na
dortu byla bronzová medaile v silně obsazené kategorii juniorů JI, kte-
rou získal po skvělém výkonu Tomáš Balko. Oddíl TJ karate Nové Hra-
dy celkově obsadil bronzovou pozici za prvním Sportovním klubem
policie České Budějovice a Tyger Fight Clubem Chomutov.

Samotná soutěž proběhla 27.3.2021, kdy jednotliví závodníci cvičili
určené sestavy (kata, kombinace, kihon) a prováděli přerážecí techniky
dle propozic, cvičení natočili na video a pak zaslali pořadateli E-turnaje
elektronicky. Ve dnech 1.–5.4.2021 byla provedena administrace za-
slaných videozáznamů, kdy tyto roztřídili pořadatelé – zapisovatelé do
jednotlivých kategorií a dále pak komise rozhodčích AKJ ČR provedla
vyhodnocení a stanovila pořadí jednotlivých závodníků. Ceny jednotli-
vým medailistům v daných kategoriích byly zaslány poštou, nebo
předány osobně za dodržení hygienických opatření.

Vzhledem k tomu, že soutěž nebylo možno v současné době organi-
zovat klasickou kontaktní formou a bylo nutné vybrat závodníky, kteří
budou v letošním roce reprezentovat Jihočeský kraj na 24. Mistrov-

ství ČR v Allkampf-Jitsu v Cho-
mutově, byla zvolena tato forma
E-turnaje. Ze strany rodičů i dětí
jsme zaznamenali velice kladné
ohlasy na tuto naši aktivitu, pro-
tože dle jejich vyjádření jim tré-
ninky a soutěže velmi chybí.
Další kolo Národního poháru for-
mou E-turnaje se bude konat již
15.5.2021 a pořadatelem je Škola
bojových umění Most.

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

Veliké díky patří našim sponzo-
rům panu Martinovi Houserovi a
Markovi Petráškovi, kteří nám pos-
kytli materiální i finanční pomoc.

Martin Hermann,
předseda oddílu karate

V kategorii juniorů JI 1 vybojoval
bronz Tomáš Balko

¡ 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

¡ Daruji dámské kolo Liberta, funkční.
Tel.: 737 500 653 (Nové Hrady)

řádková inzerce

TV ANTÉNY
SATELITY

Montáže TV a SAT antén
pro bytové domy STA a rodinné domy
Dodání a instalace setbox, televizorů

s normou DVBT2, satelitních systémů a receiverů

Libor Vondrášek ¡ tel. 602 314 046
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