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Léto budiž ve zdraví!
Nepamatuji se, že by se mi někdy v minulých letech podařilo sestavit titulní stranu Novo-

hradského zpravodaje z fotografií, na kterých nebude ani jeden člověk. Aniž bych to cíleně chtě-
la, stalo se. A působí to docela smutně. Stejně tak, jako byly v jarním čase „smutná“ liduprázdná
divadla, koncertní haly, galerie, kina nebo restaurace. Prostě taková místa, kde se běžně potká-
vají lidé v „nepracovní“ době, aby společně prožili kulturní událost, pobavili se novými filmy,
prohlédli si nové obrazy nebo si uspokojili svoje gurmánské chutě.

Nicméně jak se zdá, astronomické léto by přece jen mělo otevřít nejedny dveře a za nimi pos-
kytnout dlouho odříkávanou nabídku. Důkazem toho je spousta pozvánek na akce a aktivity
uvnitř tohoto NZ, které jsou pro vás, milí čtenáři, připravené. Tak vybírejte a ve zdraví užívejte!
A všem pořadatelům akcí a provozovatelům gastroslužeb přeji nejen správné počasí a spokojené
návštěvníky, ale i ideální podmínky k uskutečnění všech plánů. K. Jarolímková

Jedna z fotografií venkovní výstavy „Nové Hrady
v proměnách času“. Více uvnitř čísla.      K.J.

Jedna strana plakátovací plochy u kapličky –
tentokrát květinový dárek pro maminky. K.J.

Plakátovací plochy se v květnu už začaly plnit
různými pozvánkami… Více uvnitř čísla. K. J.

Ačkoli květen patřil letos mezi nejchladnější jarní měsíce posledních let, Jarní nástěnka 1.A urči-
tě zahřála u srdce…                                                                                                                K.J.

Skanzen na hraničním přechodu byl letos star-
tem a cílem Běhu pro Paměť národa.
Více uvnitř čísla. i K. J.

Mezi jarními úpravami či opravami ve veřej-
ném prostoru bylo i nouzové nocoviště v Terči-
ně údolí. Více uvnitř NZ.                          K. J.
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Čarodějnický spolek z 1. A MŠ na Zevlově mlýně

MŠ na Zevlově mlýně
Odměňování za „čarodějnické úkoly“ v 1. A

Jeden z úkolů na čarodějnické stezceJohn Deere, Minh a Nikolas…

My z 1. A a traktor Čarodějnický spolek z MŠ

Fotomozaika
plná čarodějnic, výletníků a traktorůůů…
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Zápis ze 84. schůze městské rady
ze dne 21.04.2021

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 83. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 83. jednání rady města.

� 2. Odkup pozemku – Filipková
Rada města bere na vědomí žádost paní H.
Filipkové, České Budějovice o odkup části
pozemku parc. č. 511 v k.ú. Obora u Vyšné-
ho o výměře cca 144 m2 a postupuje žádost
k projednání Osadnímu výboru Nakolice,
Obora, Vyšné.
(Rada obdržela od paní H. Filipkové, České
Budějovice, žádost o odkup části pozemku
parc. č. 511 v k. ú. Obora u Vyšného o vý-
měře cca 144 m2. Pozemek přímo sousedí
s pozemkem parc. č. 513 ve vlastnictví ža-
datelky.)

� 3. Pronájem pozemku – Šulc
(po zveřejnění)
Rada města schvaluje pronájem částí poze-
mků parc. č. 325/21 a 325/22 v k.ú. Nové
Hrady o výměře 214 m2 (po geodetickém
vytýčení pozemku) J. Šulcovi, Údolí za
částku 3 Kč/m2/rok, na dobu pěti let s třímě-
síční výpovědní lhůtou a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu částí poze-
mků parc. č. 325/21 a 325/22 v k.ú. Nové
Hrady o výměře cca 220 m2 za účelem zříze-
ní malé zahrádky rada opětovně projednala
žádost pana J. Šulce a souhlasila s podmín-
kami pronájmu na období 5 let.)

� 4. Odkup pozemku – Juráňová
Rada města bere na vědomí žádost paní J.

Juráňové, Nové Hrady o prodej části pozemku
parc. č. KN 844/4, k.ú. Nové Hrady o výměře
cca 81 m2 a nesouhlasí s jeho následným pro-
dejem z důvodu, že daný pozemek byl bez-
úplatně převeden do vlastnictví města v roce
2015 a dle smluvních podmínek s ním po dobu
10 let nelze nijak nakládat.

(Rada obdržela žádost paní J. Juráňové,
Nové Hrady o prodej části pozemku parc. č.
KN 844/4, k. ú. Nové Hrady o výměře cca 81
m2. Pozemek přímo sousedí s pozemkem ve
vlastnictví žadatelky.)

� 5. Prodej pozemku – Pelech
(po zveřejnění)
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 688/2 o výměře 227 m2 a částí poze-
mků parc. č. 688/3 (dle GP pozemek parc. č.

688/5 o výměře 128 m2) a parc. č. 1489/5
(dle GP pozemek parc. č. 1489/6 o výměře
331 m2) vše v k. ú. Údolí u Nových Hradů
panu O. Pelechovi, České Budějovice za
částku 100 Kč/m2 + náklady na pořízení GP
a postupuje návrh ke schválení zastupitel-
stvu města.
(Rada po zveřejnění záměru prodeje poze-
mků opakovaně projednala žádost pana O.
Pelecha, České Budějovice o prodej poze-
mku parc. č. 688/2 o výměře 227 m2 a částí
pozemků parc. č. 688/3 (dle GP pozemek
parc. č. 688/5 o výměře 128 m2) a parc. č.
1489/5 (dle GP pozemek parc. č. 1489/6
o výměře 331 m2) vše v k. ú. Údolí u No-
vých Hradů.)

� 6. Prodej pozemku – Svoboda (po
zveřejnění)
Rada města souhlasí s prodejem části po-
zemku parc. č. 333/52 v k.ú. Nové Hrady
(dle GP pozemek parc. č. 333/55 o výmě-
ře 125 m2) panu J. Svobodovi za částku
100 Kč/m2 + náklady na pořízení GP a po-
stupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada po zveřejnění záměru prodeje poze-
mku opakovaně projednala žádost pana J.
Svobody, Nové Hrady o prodej části poze-
mku parc. č. 333/52 v k. ú. Nové Hrady
o výměře cca 133 m2.)

� 7. Nákup OA – TSM
Rada města souhlasí s nákupem ojetého OA
pro účely TSM za částku 115.000 Kč a po-
věřuje ředitelku TSM paní A. Kedrušovou
dalším jednáním.
(Rada obdržela žádost od ředitelky TSM
Nové Hrady o povolení nákupu ojetého OA
pro účely TSM. Jedná se o automobil Citro-
en C3 Picasso, najeto 66 700 km, rok výro-
by 2009 za částku 115.000 Kč.)

� 8. Zápis – Finanční komise
Rada bere na vědomí zápis z jednání Fi-
nanční komise rady města ze dne 19. 4.
2021.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise konané dne 19.4.2021. Finanční komi-
se na základě provedených výběrových
řízení doporučila radě města podepsat
smlouvu s firmou PAMÁTKY CB s. r. o. ve
věci výběrového řízení "Nové Hrady - Hrob-
ka Buquoy, parc. č. st. 238, k.ú. Nové Hrady
2. etapa: vnitřní úpravy, opatření ke snížení
vlhkosti a ostatní drobné práce", dále smlou-
vu s firmou PAMÁTKY CB s. r. o. ve věci
výběrového řízení "Oprava fasády s plastic-
kými prvky včetně říms, obnova barevného
nátěru Česká č.p. 74, Nové Hrady" a smlou-
vu s firmou VIDOX s. r. o. ve věci výběro-
vého řízení "Oprava fasády s plastickými
prvky včetně říms, obnova barevného nátě-
ru nám. Republiky č.p. 11, Nové Hrady".
Finanční komise bere na vědomí informaci
k výběrovému řízení na akci Mateřská ško-
la, Hradební č.p. 175 Nové Hrady, kdy
nejvýhodnější nabídku podala společnost
MATTEO s.r.o., České Budějovice. Fi-
nanční komise doporučuje radě města

schválit dotaci pro Linku Bezpečí ve výši
5.000 Kč.)

� 9. Výběrové řízení na akci "Nové Hrady
– Hrobka Buquoy, parc. č. st. 238, k. ú.
Nové Hrady 2. etapa: vnitřní úpravy,
opatření ke snížení vlhkosti a ostatní
drobné práce"
Rada města schvaluje dodavatele společ-
nost PAMÁTKY CB s.r.o. na akci: Nové
Hrady - Hrobka Buquoy, parc. č. st. 238,
k.ú. Nové Hrady 2. etapa: vnitřní úpravy,
opatření ke snížení vlhkosti a ostatní drobné
práce a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy o dílo.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise ve věci posouzení a hodnocení zadá-
vacího řízení na akci "Nové Hrady - Hrobka
Buquoy, parc. č. st. 238, k.ú. Nové Hrady 2.
etapa: vnitřní úpravy, opatření ke snížení
vlhkosti a ostatní drobné práce". V rámci
zadávacího řízení byly posuzovány nabíd-
ky, které podaly společnosti ARCHATT
PAMÁTKY s.r.o., PAMÁTKY CB s.r.o.,
VIDOX s.r.o. a MATTEO s.r.o. Finanční
komise doporučuje radě města podepsat
smlouvu s firmou PAMÁTKY CB s. r. o.,
která podala nejvýhodnější nabídku s na-
bídkovou cenou 413.113,84 Kč bez DPH.)

� 10. Výběrové řízení na akci "Oprava
fasády s plastickými prvky včetně říms,
obnova barevného nátěru Česká č.p. 74,
Nové Hrady"
Rada města schvaluje dodavatele společ-
nost PAMÁTKY CB s.r.o. na akci: Oprava
fasády s plastickými prvky včetně říms, ob-
nova barevného nátěru Česká č.p. 74, Nové
Hrady a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy o dílo.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční komi-
se ve věci posouzení a hodnocení zadávacího
řízení na akci "Oprava fasády s plastickými
prvky včetně říms, obnova barevného nátěru
Česká č.p. 74, Nové Hrady". V rámci za-
dávacího řízení byly posuzovány nabíd-
ky, které podaly společnosti ARCHATT
PAMÁTKY s.r.o., PAMÁTKY CB s.r.o. a
VIDOX s.r.o. Finanční komise doporuču-
je radě města podepsat smlouvu s firmou
PAMÁTKY CB s. r. o., která podala nej-
výhodnější nabídku s nabídkovou cenou
779.424 Kč bez DPH.)

� 11. Výběrové řízení na akci "Oprava
fasády s plastickými prvky včetně říms,
obnova barevného nátěru nám.
Republiky č.p. 11, Nové Hrady"
Rada města schvaluje dodavatele společ-
nost VIDOX s.r.o. na akci: Oprava fasády
s plastickými prvky včetně říms, obnova
barevného nátěru nám. Republiky č.p. 11,
Nové Hrady a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční komi-
se ve věci posouzení a hodnocení zadávacího
řízení na akci "Oprava fasády s plastickými
prvky včetně říms, obnova barevného nátě-
ru nám. Republiky č.p. 11, Nové Hrady".
V rámci zadávacího řízení byly posuzová-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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ny nabídky, které podaly společnosti
ARCHATT PAMÁTKY s.r.o. a VIDOX
s.r.o. Finanční komise doporučuje radě
města podepsat smlouvu s firmou VIDOX
s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku
s nabídkovou cenou 373.183,57 Kč bez
DPH.)

� 12. Zápis – Sociální komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
sociální komise ze dne 19.4.2021. Rada
města schvaluje na základě doporučení a zá-
pisu z jednání Sociální komise rady města
Nové Hrady přidělení bytu v domě čp. 365
(byt č. 2, o velikosti 1+1, 47,81m2) paní Ka-
teřině Steinhauserové, Nové Hrady a pově-
řuje Technické služby města Nových Hradů
(p. Duspivová) přípravou nájemní smlouvy.
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
sociální komise s doporučením poskytnout
finanční prostředky pro společnost: Linka
bezpečí, z.s.ve výši 8.000 Kč.
Rada města nedoporučuje na základě do-
poručení a zápisu z jednání Sociální komi-
se rady města Nové Hrady přidělení bytu
v domě DPS Nové Hrady paní Marii Mike-
šové, Komařice.
(Rada obdržela zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 19.4.2021 s doporučením pro
radu. )

� 13. Oznámení – MUDr. Šebestová
Rada města bere na vědomí oznámení
MUDr. Venduly Šebestové o neprovozová-
ní soukromé ordinace PLDD v místě Nové
Hrady a pověřuje starostu města jednáním
s Krajským úřadem Jihočeského kraje ve
věci vyhlášení nového výběrového řízení ve
věci zajištění praktického lékaře pro děti a
dorost.
(Rada obdržela od MUDr. Venduly Šebes-
tové oznámení o tom, že nebude provozovat
svou soukromou ordinaci PLDD v místě
Nové Hrady.)

� 14. SDH – doprava vody do bazénů
Rada města souhlasí s poskytnutím služby
ve věci napouštění bazénů dle návrhu a po-
věřuje starostu dalším jednáním.
(Rada po předchozím projednání s velite-
lem SDH Nové Hrady projednala návrh
úplatného dovozu vody pro napouštění ba-
zénů v místech, kde není pozemek připojen
na vodovodní řad a kde si lidé nemohou
jinou formou zajistit napuštění bazénů. Termí-
ny dopravy vody do bazénů: 15., 22. a 29. 5.
Maximální kapacita cisterny je 6.000 litrů
vody. Platby budou uskutečněny prostřed-
nictvím Ekonomického odboru Městského
úřadu Nové Hrady dle objemu dovezené
vody a navrženého ceníku.)

� 15. Rozpočtové opatření č. 4
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 04/2021.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 04/2021.)

� 16. Předzahrádka – Apatyka Café
Rada města souhlasí s umístěním předza-
hrádky pro paní J. Šerou, bytem Srubec, za
předpokladu dodržení všech právních před-
pisů.
(Rada projednala žádost J. Šeré, bytem Sru-
bec o povolení umístění předzahrádky pro
hosty kavárny Apatyka Café v Nových Hra-
dech. Zahrádka bude umístěna na části po-
zemku parc. č. 1011/8, k.ú. Nové Hrady.)

� 17. Osvětlení – Náměstí republiky č.p. 1
Rada města souhlasí s umístěním osvětlení
čelní fasády objektu Rezidence Buquoyů
Nové Hrady pro Rezidenci Nové Hrady, a.s.
za předpokladu dodržení všech právních
předpisů.
(Rada projednala žádost Rezidence Nové
Hrady, a.s. o souhlas s umístěním "Osvětle-
ní čelní fasády objektu Rezidence Buquoyů
Nové Hrady". Osvětlení bude umístěno na
části pozemku parc. č. 1011/11, k.ú. Nové
Hrady dle přiložené situace.)

� 18. Rekonstrukce fotbalového hřiště,
automatický závlahový systém
Rada města bere na vědomí informaci o pří-
pravě projektu Technické zhodnocení (re-
konstrukce) fotbalového hřiště Nové Hrady.
Rada města jako vlastník pozemku souhlasí
s realizací s tím, že po poskytnutí dotace
bude dále řešena výše podpory kofinanco-
vání celé akce ze strany města Nové Hrady.
(Rada obdržela od TJ Nové Hrady doku-
mentaci pro projekt Technické zhodnocení
(rekonstrukce) fotbalového hřiště Nové
Hrady. Jedná se o rekonstrukci travnatého
povrchu fotbalového hřiště a zřízení nového
závlahového systému o 24 postřikovačích,
včetně umístění akumulační podzemní ná-
drže a dřevěného přístřešku pro technologii
závlahy. Celkový rozpočet na rekonstrukci
fotbalového hřiště a automatického závla-
hového systému: 1.659.224,60 Kč (včetně
DPH - z toho 806.285 Kč rekonstrukce plo-
chy hřiště a 564.975 Kč závlahový systém).
Předpokládaná výše dotace činí 70 %
(1.161.457,22 Kč). TJ Nové Hrady požáda-
la radu města Nové Hrady o souhlas s podá-
ním projektové žádosti a částečnou pomoc
při kofinancování projektu s tím, že na části
se bude podílet i TJ N. Hrady za pomoci
sponzorů.)

� 19. Výsadba zeleně – rámcový návrh
pěstebních opatření
Rada města bere na vědomí rámcový návrh
pěstebních opatření ve věci výsadby a údrž-
by zeleně na vybraných pozemcích města
Nové Hrady a schvaluje uzavření smlouvy
mezi městem Nové Hrady a Ing. J. Šácho-
vou, Nové Hrady ve věci péče o zeleň dle
rámcového návrhu pěstebních opatření.
(Rada obdržela od paní Ing. J. Šáchové,
Nové Hrady rámcový návrh pěstebních
opatření ve věci výsadby a údržby zeleně na
vybraných pozemcích města Nové Hrady.
Jedná se o údržbu stromů, které byly vysa-
zeny ve formě náhradní výsadby podél cest
v rámci realizace plánu společných zařízení
KPÚ.)

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

� 21. 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 při-
pomínky.)

� 22. Zadávací dokumentace
– Rozvoj zájmového, neformálního
a celoživotního vzdělávání v Nových
Hradech
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci k veřejné zakázce: Rozvoj zájmového,
neformálního a celoživotního vzdělávání
v Nových Hradech.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací do-
kumentace k veřejné zakázce: Rozvoj záj-
mového, neformálního a celoživotního
vzdělávání v Nových Hradech. Registrační
číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014824.)

� 23. Jmenování hodnotící komise –
Rozvoj zájmového, neformálního
a celoživotního vzdělávání v Nových
Hradech
Rada města jmenuje hodnotící komisi na
akci: Rozvoj zájmového, neformálního a ce-
loživotního vzdělávání v Nových Hradech
ve složení: Bc. Roman Schmidt, Jaroslav
Faktor a Ing. Pavla Vaněčková a náhradníci
Ing. Pavel Hamberger, Miroslav Šlenc a Jo-
sef Sýkora.
(Rada obdržela návrh na jmenování hodno-
tící komise k veřejné zakázce: Rozvoj záj-
mového, neformálního a celoživotního
vzdělávání v Nových Hradech.)

� 24. Jmenování komise pro otevírání
obálek – Rozvoj zájmového,
neformálního a celoživotního vzdělávání
v Nových Hradech
Rada města jmenuje komisi pro otevírání
obálek na akci: Rozvoj zájmového, nefor-
málního a celoživotního vzdělávání v No-
vých Hradech ve složení: Mgr. Vladimír
Hokr, Mgr. Lucie Kříhová a Marie Mrkvič-
ková, náhradníci: Mgr. Michal Jarolímek,
Lenka Roulová a Ing. Pavla Vaněčková.
(Rada obdržela návrh na jmenování komise
pro otevírání obálek k veřejné zakázce:
Rozvoj zájmového, neformálního a celoži-
votního vzdělávání v Nových Hradech.)

� 25. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo –
ARCHATT Památky spol. s r.o.
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě ve věci "Pořízení vybavení do ZŠ
Nové Hrady včetně zajištění bezbariérovos-
ti - úprava sociálního zázemí" se společnos-
tí ARCHATT Památky spol. s r.o. a
pověřuje starostu jeho podpisem.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

pokračování na str. 5



červen 2021 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 5

(Rada projednala dodatek č.1 ke smlouvě se
společností ARCHATT Památky spol. s r.o.
ve věci Pořízení vybavení do ZŠ Nové Hra-
dy včetně zajištění bezbariérovosti - úprava
sociálního zázemí. Dodatek řeší navýšení
ceny díla o 64.537,43 bez DPH dle soupisu
víceprací odsouhlasených při realizaci díla.)

� 26. ČSOP Nové Hrady – neuskutečnění
akce "Vítání jara v Sokolím hnízdě"
Rada města bere na vědomí oznámení
ČSOP Nové Hrady o neuskutečnění akce
"Vítání jara v Sokolím hnízdě".
(Rada obdržela oznámení od ČSOP Nové
Hrady informaci o neuskutečnění akce "Ví-
tání jara v Sokolím hnízdě" z důvodu vlád-
ního omezení shromažďování více osob na
jednom místě. Akce se měla uskutečnit
20.3.2021.)

� 27. Kovárna č.p. 36 v Nových Hradech –
nátěr šindelové hmoty
Rada města schvaluje jako dodavatele ve-
řejné zakázky "Kovárna č.p. 36 v Nových
Hradech – nátěr šindelové hmoty" pana
Dana Černého, Nové Hrady a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela protokol o hodnocení a po-
souzení nabídek k zakázce "Kovárna č.p. 36
v Nových Hradech - nátěr šindelové hmoty"
ze dne 12.04.2021. Celkem byly v rámci
výběrového řízení podány 3 nabídky. Nej-
výhodnější nabídku podal Dan Černý, Nové
Hrady, a to ve výši 174.580,19 Kč bez
DPH.)

Zápis z  85. schůze městské rady
ze dne 03.05.2021

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

Omluveni:
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 84. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 84. jednání rady města.

� 2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věc. břemene – "Nové Hrady, Údolí –
TS V kopci, VN a NN"
Rada města souhlasí se Smlouvou č.:
CB-001040016472/014-ASE o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se spo-
lečností EG.D, a.s., Brno na akci: Nové
Hrady, Údolí - TS V kopci, VN a NN, za
jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč
bez DPH a postupuje návrh ke schválení
zastupitelstvu města..
(Rada obdržela od společnosti Voltcom,
spol. s r. o. České Budějovice návrh smlouvy

č.: CB-001040016572/014-ASE o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu:
Nové Hrady, Údolí – TS V kopci, VN a NN.
Stavbou bude zatížen pozemek parc. č.
1440/1 v k.ú. Údolí u Nových Hradů. Kabel
elektrického vedení bude umístěn tak, aby
mohla být realizována bezproblémová vý-
měna inženýrských sítí ve vlastnictví města
v dotčeném území.)

� 3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věc. břemene – "Nové Hrady, Údolí - TS
V kopci, VN a NN"
Rada města souhlasí se Smlouvou č.:
CB-001040016572/015-ASE o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene se společ-
ností EG.D, a.s., Brno na akci: Nové Hrady,
Údolí - TS V kopci, VN a NN, za jednorázo-
vou úhradu ve výši 10.000Kč bez DPH a
postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada obdržela od společnosti Voltcom,
spol. s r. o. České Budějovice návrh smlouvy
č.: CB-001040016572/015-ASE o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na stav-
bu: Nové Hrady, Údolí - TS V kopci, VN a
NN. Stavbou budou zatíženy pozemky
parc.č. 1011/1, 132/2, 135, 94/2, 94/4, 94/5,
987/1, 987/3, 988/6, st. 136 a st. 99/2 v k.ú.
Nové Hrady. Kabel elektrického vedení
bude umístěn tak, aby mohla být realizová-
na bezproblémová výměna inženýrských
sítí ve vlastnictví města v dotčeném území.)

� 4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věc. břemene – "Janovka, čp. 155 a 157
- kabel NN"
Rada města souhlasí se Smlouvou č.:
CB-001030067139/002-PRO2 o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností EG.D, a.s., Brno na akci: Ja-
novka, čp. 155 a 157 - kabel NN, za jednorá-
zovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH a
postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada obdržela od společnosti PRO 22
v.o.s., České Budějovice návrh smlouvy č.:
CB-001030067139/002-PRO2 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na stav-
bu: Janovka, čp. 155 a 157 - kabel NN. Stav-
bou bude zatížen pozemek parc. č. 1456/2
v k. ú. Údolí u Nových Hradů.)

� 5. Koupě pozemku – Lívancovi
Rada města bere na vědomí žádost o odpro-
dej části pozemku parc. č. 511 o výměře cca
83 m2 a části pozemku parc. č. 524 o výměře
cca 220 m2 v k. ú. Obora u Vyšného a pově-
řuje Osadní výbor Nakolice, Obora, Vyšné
dalším projednáním.
(Rada obdržela od manželů J. a M. Lívanco-
vých žádost o odkoupení části pozemku
parc. č. 511 o výměře cca 83 m2 a části poze-
mku parc. č. 524 o výměře cca 220 m2, vše
v k. ú. Obora u Vyšného, za účelem budou-
cího využití jako zahrady.)

� 6. Žádost o účelovou investiční dotaci –
SDH Nové Hrady
Rada města souhlasí s podáním účelové inves-
tiční dotace k Ministerstvu vnitra - generální

ředitelství HZS ČR, Výzva V2_2022 – poříze-
ní nového dopravního automobilu o celkové
výši projektu 1.455.000 Kč a pověřuje sta-
rostu města ve spolupráci s MěÚ Nové Hra-
dy, Investičním a majetkovým odborem
dopracováním žádosti a jejím podáním.
(Rada obdržela od MěÚ Nové Hrady, Inves-
tičního a majetkového odboru ve spolupráci
s SDH Nové Hrady žádost o projednání a
podání účelové investiční dotace pro jednot-
ky sboru dobrovolných hasičů obcí v rámci
výzvy V2_2022-pořízení nového doprav-
ního automobilu o celkové výši projektu
1.455.000 Kč. Celková požadovaná výše do-
tace činí 450.000 Kč. Poskytovatelem dotace
je Ministerstvo vnitra - generální ředitelství
HZS ČR.)

� 7. Petice za zachování stavebních úřadů
Rada města souhlasí s připojením se k petici
Svazu měst a obcí České republiky pro za-
chování stavebních úřadů v působnosti obcí
a pověřuje starostu jejím podpisem.
(Rada projednala petici od Svazu měst a
obcí České republiky pro zachování staveb-
ních úřadů v působnosti obcí. Petice reaguje
na novelu stavebního zákona, která bude
projednávána v Poslanecké sněmovně ČR
a která, mimo jiné řeší centralizaci staveb-
ních úřadů, při níž bude docházet k rušení
vybraných stavebních úřadů na městech a
obcích.)

� 8. Rozbor hospodaření 2020 – Služby
Nové Hrady s.r.o. (revokace)
Rada města ruší usnesení č. 8 z 80. schůze
městské rady ze dne 22.03.2021 a nově
schvaluje zlepšený hospodářský výsledek
Služeb Nové Hrady s.r.o. za rok 2020 ve
výši 275.179,52 Kč a dále 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
hospodaření za rok 2020 a návrh na převe-
dení výsledku hospodaření na účet Neroz-
dělený zisk minulých let. Hospodaření
skončilo ziskem ve výši 309.789,52 Kč.
Vlivem přepočítání odpisu u DLHM (dlou-
hodobý hmotný majetek) č. 006 – kotelna
Městský úřad dochází po opravě k hospo-
dářskému výsledku s výsledkem zisku
275.179,52 Kč. Původní znění ve znění
"..se ziskem ve výši 309.789,52 Kč"
bude revokováno a změněno "..se ziskem
ve výši 275.179,52 Kč ". )

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

� 10. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.

INFORMACE Z RADNICE
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� 11. Rekonstrukce parkoviště Flop

Rada města schvaluje poskytnutí finančních
prostředků na realizaci rekonstrukce parko-
viště FLOP N. Hrady ve výši 239.050 Kč
bez DPH.

(Rada projednala rekonstrukci parkoviště
u prodejny Flop Nové Hrady. Asfaltováním
vč. přípravy podkladu a dokončovacích pra-
cí budou dotčeny pozemky ve vlastnictví
města Nové Hrady, tj. pozemky parc.č.
292/1, 292/10, 297/18, 297/1, 296 a 297/19,
k.ú. Nové Hrady. Jedná se o 350 m2 upravo-
vaného povrchu. Po dohodě se společností
FLOSMAN a.s. se bude město Nové Hrady
na realizaci podílet částkou 239.050 Kč bez
DPH (50% nákladů).)

� 12. Projekt Modernizace vybavení pro
kulturní sál a venkovní kulturní a
spolkové aktivity města N. Hrady

Rada města souhlasí s podáním projektové
žádosti "Modernizace vybavení pro kultur-
ní sál a venkovní kulturní a spolkové akti-
vity města N. Hrady" v rámci 6. výzvy
PRV v rámci MAS Sdružení Růže.

(Rada města projednala návrh žádosti o do-
taci pro projekt "Modernizace vybavení
pro kulturní sál avenkovní kulturní a
spolkové aktivity města N. Hrady" v rám-
ci dotačního titulu vyhlašovaného MAS
Sdružení Růže. Projekt řeší zejména úpra-
vy jeviště, osvětlení a ozvučení v rámci
sálu v hotelu Máj, nové vybavení sálu (žid-
le, stoly) a také pořízení párty stanů, piv-
ních setů a prodejních stánků pro pořádání
venkovních akcí. Celkový rozpočet pro-
jektu je 1 498 404 Kč, požadovaná dotace
je ve výši 80 % (1 198 723 Kč), vlastní po-
díl města při realizaci by činil 299 681 Kč
(20 %).)

� 13. Projekt Veřejná prostranství ve
městě N. Hrady a osadách

Rada města souhlasí s podáním projektové
žádosti "Veřejná prostranství ve městě N.
Hrady a osadách" v rámci 6. výzvy PRV
v rámci MAS Sdružení Růže.

(Rada města projednala návrh žádosti o do-
taci pro projekt "Veřejná prostranství ve
městě N. Hrady a osadách" v rámci dotační-
ho titulu vyhlašovaného MAS Sdružení
Růže. Projekt řeší úpravu a dovybavení mo-
biliáře v rámci veřejných prostranství ve
městě N. Hrady a v osadách Byňov, Nakoli-
ce a Vyšné. Celkový rozpočet projektu je
1 971 812 Kč, požadovaná dotace je ve výši
80% uznatelných nákladů (1 488 550 Kč),
vlastní podíl města při realizaci by činil
298 010 Kč (20 %) + neuznatelné nákla-
dy projektu (zpevněné plochy nad rámec
umožněný dotačním programem) ve výši
482 962 Kč.)

Zápis z  86. schůze městské rady
ze dne 12.05.2021

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 z 85. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 85. jednání rady města.

� 2. Reklamní cedule – F. Janda
Rada města souhlasí s umístěním reklamní
cedule pro pana F. Jandu, Nové Hrady
(Restaurace Pod Zámeckým) dle návrhu za
předpokladu dodržení podmínek Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2019 o místních po-
platcích a stanovisek dotčených orgánů.
(Rada projednala žádost pana F. Jandy,
Nové Hrady (Restaurace Pod Zámeckým)
o umístění reklamní cedule na stávající
stojan na pozemku parc.č. 991, k.ú. Nové
Hrady. Velikost Informačního plakátu
150x100cm.)

� 3. Prodej pozemků – Píšová
(po zveřejnění)
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 608/14 (dle GP parcela vznikla od-
dělením od parc. č. 608/4) o výměře 719 m2

v k. ú. Byňov a prodejem parc. č. 608/13
(dle GP parcela vznikla oddělením od parc.
č. 608/1) o výměře 209 m2 v k. ú. Byňov Ing.
P. Píšové, Byňov za částku 100 Kč/m2 (+ ná-
klady spojené s pořízením GP) a postupuje
návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada po zveřejnění záměru prodeje části
pozemku parc. č. KN 608/4 k.ú. Byňov
(nově dle GP pozemek parc. č. KN 608/14,
k. ú. Byňov o výměře 719 m2) a části poze-
mku 608/1, k. ú. Nové Hrady (nově dle GP
pozemek parc. č KN 608/13, k.ú. Byňov
o výměře 209 m2) projednala žádost Ing.
P. Píšové, Byňov o koupi těchto částí po-
zemků.)

� 4. Odpuštění nájemného – Šerá
Rada města schvaluje prominutí nájemného
z nebytových prostor v objektu č. p. 14 paní
J. Šeré, Srubec po dobu opatření vlády ČR
k nouzovému stavu a trvání omezení užívá-
ní předmětných prostor pro podnikání, resp.
za období 01.02.2021 - 31. 5.2021 a pověřu-
je Technické služby města Nových Hradů
přípravou dodatku k nájemní smlouvě.
(Rada obdržela žádost od paní J. Šeré,
Srubec k prominutí nájemného z nebyto-
vých prostor v objektu č. p. 14 za období
01.02.2021 - 31.5.2021.)

� 5. Zápis – Finanční komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
finanční komise ze dne 12.05.2021.

(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise ze dne 12.05.2021 s doporučením pro
radu.)

� 6. Výběrové řízení na akci "Rozvoj
zájmového, neformálního a
celoživotního vzdělávání v Nových
Hradech, registrační číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014824"
Rada města schvaluje dodavatele společ-
nosti ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r.o.
Třebíč na akci: Rozvoj zájmového, nefor-
málního a celoživotního vzdělávání v No-
vých Hradech, registrační číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014824 a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise ve věci posouzení a hodnocení zadá-
vacího řízení na akci Rozvoj zájmového,
neformálního a celoživotního vzdělávání
v Nových Hradech. V rámci zadávacího ří-
zení byly posuzovány nabídky, které poda-
ly společnosti MATTEO, spol. s r. o., České
Budějovice a ARCHATT PAMÁTKY,
spol. s r.o. Třebíč. Finanční komise doporu-
čuje radě města podepsat smlouvu se spo-
lečností ARCHATT PAMÁTKY, spol.
s r.o. Třebíč, která podala nejvýhodnější na-
bídku s nabídkovou cenou 849.786,67 Kč
bez DPH.)

� 7. Projekt: Město Nové Hrady – DA
(SDH Údolí) – Žádost o prodloužení
realizace akce
Rada města schvaluje žádost o prodloužení
realizace akce a pověřuje starostu ve spolu-
práci s Investičním a majetkovým odborem
MěÚ Nové Hrady odesláním této žádosti na
MV - GŘ HZS ČR.
(Rada obdržela od Investičního a majetkové-
ho odboru MěÚ Nové Hrady žádost o pro-
dloužení realizace akce k projektu Město
Nové Hrady - DA (SDH Údolí) z důvodu
koronavirové krize, kdy na základě průzku-
mů mezi dodavateli a firmou, která bude
realizovat výběrové řízení na výše zmíně-
nou akci, je její realizace, která byla stano-
vena poskytovatelem dotace, tj. MV - GŘ
HZS ČR, krátká (do 30.03.2022). Nově
bude požádáno o nový termín: 30.06.2022.)

� 8. Projekt: Město Nové Hrady – DA
(SDH Údolí) - Dofinancování rozdílu
mezi celkovou cenou DA a poskytnutou
dotací
Rada města bere souhlasí s dofinancováním
rozdílu mezi celkovou cenou dopravního
automobilu a poskytnutou dotací do plné
výše z vlastních zdrojů v rámci projektu
Město Nové Hrady - DA (SDH Údolí) a
postupuje věc k projednání zastupitelstvu
města.
(Rada obdržela od Investičního a majetkové-
ho odboru MěÚ Nové Hrady podklady ve
věci projektu Město Nové Hrady – DA (SDH
Údolí), kdy nedílnou součástí žádosti o vydá-
ní "rozhodnutí o poskytnutí dotace" je i po-
tvrzení/usnesení zastupitelstva města Nové
Hrady o zajištění vlastních zdrojů. Výše
vlastních zdrojů je tvořena rozdílem mezi

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 5

pokračování na str. 7
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celkovou cenou DA a poskytnutou dotací
(celkem 750 000 Kč – 450 000 Kč dotace
GŘ HZS ČR + 300 000 Kč dotace Jihočeský
kraj).)

� 9. Projekt: Bytový dům Nové Hrady č.p.
191 – nepřijetí dotace
Rada města souhlasí s nepřijetím dotace
na akci Bytový dům Nové Hrady č.p. 191,
identifikační číslo EIS: CZ.06.2.56/0.0/0.0/
17_079/0009652 a pověřuje starostu Mgr.
V. Hokra dalším jednáním s poskytovate-
lem dotace - MMR, Praha.
(Rada opětovně projednala nepřijetí dotace
s názvem akce (projektu) Bytový dům Nové
Hrady č.p. 191, identifikační číslo EIS:
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009652.)

� 10.  Porovnání cen pro vodné a stočné
za rok 2020 – ČEVAK a.s.
Rada města bere na vědomí Porovnání
všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro
vodné a stočné za rok 2020 a dosažené sku-
tečnosti v témže roce (za rok 2020) od spo-
lečnosti ČEVAK a.s.
(Rada projednala Porovnání všech položek
výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže
roce (za rok 2020) od společnosti ČEVAK
a.s.)

� 11. Křižovatka silnice II/154 a III/15618,
Nové Hrady
Rada města bere na vědomí odhad staveb-
ních nákladů k akci Křižovatka silnic II/154
a III/15618, Nové Hrady a pověřuje starostu
dalším jednáním.
(Rada obdržela od společnosti AKIPROJEKT
s.r.o., finální návrh projektové dokumenta-
ce a odhad stavebních nákladů k akci Křižo-
vatka silnic II/154 a III/15618, Nové Hrady.
Celkové náklady na akci činí 71.338.006,30 Kč
vč. DPH (jedná se o tabulkový odhad
nákladů vybudování kruhové křižovatky
a souvisejících stavebních částí, včetně
rezervy neočekávaných nákladů ve výši
10 %). Z toho předpokládané náklady pro
Jihočeský kraj ve výši 70.160.071,30 Kč a
pro město Nové Hrady ve výši 1.177.935
Kč s DPH (chodníky, veřejné osvětlení).)

� 12. Pronájem - E.ON Energie, a.s.
Rada města schvaluje záměr pronajmout
část pozemku 817/18, k.ú. Nové Hrady
o výměře 30 m2 dle návrhu, na dobu určitou
deseti let, za částku 6.000 Kč bez DPH za
rok a pověřuje tajemníka MěÚ zveřejněním
na úřední desce města.
(Rada obdržela žádost od společnosti E.ON
Energie, a.s., České Budějovice o pronájem
části pozemku parc. č. 817/18, k.ú. Nové
Hrady - plocha odpovídající dvěma parko-
vacím stáním o výměře cca 30 m2. Na části
pozemku by byla vybudována a umístěna
dobíjecí stanice pro elektromobily. Dobíjecí
stanice by sloužila pro nabíjení dvou kusů
elektromobilů současně. Nabízená výše ná-

jemného činí 6.000 Kč bez DPH za rok, ža-
datel se bude též podílet na úklidu a údržbě
dobíjecí stanice. S ohledem na sdělení dis-
tribuce ve věci původně vybraného místa
(na parkovišti u sochy), kde hrozilo, že při-
pojení bude možné za 14 měsíců, se žadatel
rozhodl požádat o pronájem jiné plochy,
která mu byla městem Nové Hrady za tímto
účelem nabídnuta (parkoviště pod garážemi
u autobusového nádraží).)

� 13. Neinvestiční dotace JČK – Hudební
festival Jihočeské Nové Hrady
Rada města bere na vědomí oznámení o pos-
kytnutí dotace na akci Hudební festival Jiho-
české Nové Hrady ve výši 100.000 Kč a
pověřuje starostu podpisem Smlouvy o pos-
kytnutí dotace.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje, Kraj-
ského úřadu, Oznámení o poskytnutí dota-
ce (neinvestičního charakteru) a návrh
Smlouvy o poskytnutí dotace ve věci za-
jištění projektu Hudební festival Jihoče-
ské Nové Hrady. Výše poskytnuté dotace:
100.000 Kč.)

� 14. Přezkum hospodaření 2020 –
Krajský úřad Jihočeský kraj
Rada města bere na vědomí Zprávu o vý-
sledku přezkoumání hospodaření města
Nové Hrady za rok 2020.
(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje Zprávu o výsledku přezkoumá-
ní hospodaření za rok 2020 s tím, že nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.)

� 15. Závěrečný účet Města Nové Hrady
rok 2020
Rada města souhlasí se závěrečným účtem
města za rok 2020 a postupuje jej ke schvá-
lení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh závěrečného účtu
za rok 2020.)

� 16. Účetní závěrka Města Nové Hrady
rok 2020
Rada města souhlasí s účetní závěrkou za
rok 2020 a postupuje ji ke schválení zastupi-
telstvu města.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh účetní závěrky
města za rok 2020.)

� 17. Rozpočtové opatření č. 05/2021
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 05/2021.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 05/2021.)

� 18. Rozpočtové opatření č. 6/2021
Rada města bere na vědomí návrh rozpočto-
vého opatření č. 6/2021 a postupuje návrh
ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 6/2021. Do rozpočtu roku 2021
budou zahrnuty prostředky z minulých let
(položka 8115) ve výši 5.000.000 Kč. Roz-
počtové opatření řeší přesun finančních
prostředků z přebytku hospodaření z minu-
lých let na §6409 pol. 5169 (rezerva).)

� 19. Zápis – prorodinná komise
Rada města bere na vědomí zápis prorodin-
né komise ze dne 03.05.2021.
(Rada obdržela zápis z jednání prorodinné
komise ze dne 03.05.2021. Prorodinná ko-
mise souhlasí s poskytnutím finančního pří-
spěvku organizaci Linka bezpečí, z.s. ve
výši 10.000 Kč.)

� 20. Linka bezpečí, z.s. – Poskytnutí
dotací pro poskytovatele sociálních
služeb
Rada města schvaluje poskytnutí dotace
poskytovateli sociálních služeb: Linka bez-
pečí, z.s. ve výši 8.000 Kč.
(Rada města na základě doporučení finanč-
ní, sociální a prorodinné komise projednala
žádost o poskytnutí dotace pro poskytovate-
le sociálních služeb.)

� 21. Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci
Rada města schvaluje Dodatek č. 2 s ČR -
Úřadem práce ČR, České Budějovice k Do-
hodě o spolupráci v rámci projektu Se
sousedy II a pověřuje starostu podpisem
dodatku.
(Rada obdržela od Úřadu práce, České Bu-
dějovice návrh dodatku č. 2 k Dohodě
o spolupráci v rámci projektu Se sousedy II.
Dodatkem se mění termín realizace projek-
tu na dobu 01.12.2015 - 30.06.2022.)

� 22. Souhlas vlastníka s přenecháním
užívání části nemovité věci – FCC České
Budějovice, s.r.o.
Rada města souhlasí s přenecháním užívání
částí nemovitých věcí - části pozemků parc.
č. 968/10, 952/19 a 971/1 k.ú. Nové Hrady
(sběrný dvůr) - za účelem zřízení veřejného
místa zpětného odběru odpadních pneuma-
tik pro společnost GREEN Logistics CZ,
s.r.o. dle návrhu a pověřuje starostu podpi-
sem souhlasu.
(Rada projednala žádost společnosti FCC
České Budějovice s.r.o., České Budějovice
(společnost oprávněná užívat níže jmeno-
vané pozemky na základě smluvního vzta-
hu) o záměru přenechat část pozemků parc.
č. 968/10, 952/19 a 971/1 k.ú. Nové Hrady
(sběrný dvůr) k bezúplatnému užívání spo-
lečnosti GREEN Logistics CZ s.r.o., Praha
za účelem zřízení a provozování veřejného
místa zpětného odběru odpadních pneuma-
tik, s nimiž má GREEN Logistics CZ uzav-
řenou smlouvu o zřízení veřejného místa
zpětného odběru odpadních pneumatik.)

� 23. 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.)

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

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 6

pokračování na str. 8



8 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ červen 2021

Zápis z 87. schůze městské rady
ze dne 19.5.2021

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 z 86. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 86. jednání rady města.

� 2. Pronájem Český dům – po zveřejnění
Rada města schvaluje pronájem nebytových
prostor v objektu č.p. 79, Nové Hrady dle
návrhu o výměře 124 m2 paní D. Valíčkové,
Údolí za částku 300 Kč/m2/rok, na dobu pěti
let s tříměsíční výpovědní lhůtou a pověřu-
je Technické služby města Nových Hradů
(p. Duspivová) přípravou nájemní smlouvy.
(Rada po zveřejnění projednala žádost paní
D. Valíčkové, Údolí ve věci pronájmu ne-
bytových prostor v objektu č.p. 79, Nové
Hrady. Paní D. Valíčková předložila nabíd-
ku 300 Kč/m2/rok + náklady spojené s ener-
giemi. Účelem pronájmu je podnikatelský
záměr - Levný anglicky textil.)

� 3. Zadávací dokumentace Pořízení
vybavení do ZŠ Nové Hrady včetně
zajištění bezbariérovosti – pořízení IT
vybavení do ZŠ Nové Hrady,
registrační číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014770
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci k veřejné zakázce: Pořízení vybavení do
ZŠ Nové Hrady včetně zajištění bezbariéro-
vosti - pořízení IT vybavení do ZŠ Nové
Hrady.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací do-
kumentace k veřejné zakázce: Pořízení vy-
bavení do ZŠ Nové Hrady včetně zajištění
bezbariérovosti - pořízení IT vybavení do
ZŠ Nové Hrady.)

� 4. Jmenování komise pro otevírání
obálek, hodnotící komise, seznam
obesílaných firem k VZ – Pořízení
vybavení do ZŠ Nové Hrady včetně
zajištění bezbariérovosti - pořízení IT
vybavení do ZŠ Nové Hrady,
registrační číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014770
Rada města jmenuje komisi pro otevírání
obálek na akci: Pořízení vybavení do ZŠ
Nové Hrady včetně zajištění bezbariérovos-
ti - pořízení IT vybavení do ZŠ Nové Hrady

ve složení: Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Lucie
Kříhová a Marie Mrkvičková, náhradníci:
Mgr. Michal Jarolímek, Lenka Roulová a
Vlasta Kučerová.
Rada města jmenuje hodnotící komisi na
akci: Pořízení vybavení do ZŠ Nové Hrady
včetně zajištění bezbariérovosti - pořízení
IT vybavení do ZŠ Nové Hrady ve složení:
Ing. Pavel Hamberger, Jaroslav Faktor a
Ing. Pavla Vaněčková a náhradníci: Bc.
Roman Schmidt, Miroslav Šlenc a Josef
Sýkora.
Rada města schvaluje seznam obesílaných
firem dle návrhu s tím, že další uchazeči se
mohou přihlásit na základě výzvy, která
bude zveřejněna na internetových stránkách
města.
(Rada obdržela návrh na jmenování komise
pro otevírání obálek a návrh na jmenování
hodnotící komise k veřejné zakázce: Poříze-
ní vybavení do ZŠ Nové Hrady včetně zajiš-
tění bezbariérovosti - pořízení IT vybavení
do ZŠ Nové Hrady, včetně seznamu obesí-
laných firem.)

� 5. Žádost o znovuzvolení – přísedící
u soudu
Rada města souhlasí se znovuzvolením paní
Evy Stráské do funkce přísedící pro OS
České Budějovice a postupuje žádost ke
schválení zastupitelstvu města.
(Rada projednala žádost Okresního soudu v
Českých Budějovicích o znovuzvolení paní
Evy Stráské do funkce přísedící pro OS
České Budějovice. Paní E. Stráská již funk-
ci přísedící vykonávala a končí jí čtyřleté
volební období dne 14.09.2021.)

� 6. Poskytnutí dotace – "Propagace
expozice Novohradského muzea"
Rada města bere na vědomí oznámení o pos-
kytnutí dotace a schvaluje přijetí dotace od
Jihočeského kraje na projekt: Propagace ex-
pozice Novohradského muzea a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje, Kraj-
ského úřadu, oznámení o poskytnutí dotace
ve výši 20.000 Kč na zajištění akce: Propa-
gace expozice Novohradského muzea.)

� 7. Poskytnutí dotace – "Galerie
Koželužna"
Rada města bere na vědomí oznámení
o poskytnutí dotace a schvaluje přijetí dota-
ce od Jihočeského kraje na projekt: Galerie
Koželužna a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje, Kraj-
ského úřadu, oznámení o poskytnutí dotace
ve výši 10.000 Kč na zajištění akce: Galerie
Koželužna.)

� 8. Program regenerace MPR a MPZ -
přiznání finančního podílu města
Rada města bere na vědomí rozpis financo-
vání jednotlivých akcí v Programu MPR a
MPZ pro rok 2021.
Rada města souhlasí s náklady hrazenými
z rozpočtu města Nové Hrady a dle pravidel
Ministerstva kultury postupuje ke schválení

zastupitelstvu města schválení kofinanco-
vání podílu (10 %) z prostředků města Nové
Hrady u akce soukromého majitele nemovi-
té kulturní památky.
(Rada projednala informaci o čerpání pod-
pory z Programu regenerace MPR a MPZ
na obnovu nemovitých kulturních památek.
Na základě obdrženého Rozpisu státní fi-
nanční podpory v programu MPR a MPZ na
rok 2021 byla městu Nové Hrady přislíbena
podpora ve výši 1.050.000 Kč. Na základě
výběrových řízení k akcím (střecha kovár-
ny, Buquoyská hrobka - II. etapa, fasáda čp.
74 a fasáda čp. 11), které byly navrženy
k realizaci pro rok 2021, předložil MěÚ
Nové Hrady, Investiční a majetkový odbor
rozpis financování jednotlivých akcí, včet-
ně kofinancování podílu (10 %) z prostřed-
ků města Nové Hrady u akce soukromého
majitele nemovité kulturní památky (manž.
Šlencovi - podíl vlastníka 75.162 Kč, podíl
města 18.700 Kč, dotace z Programu MPR a
MPZ 93.000 Kč).)

� 9. 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 při-
pomínky.)

� 10. Stavební řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení.
Rada byla starostou informována o probíha-
jících stavebních řízeních a neměla k nim
připomínky.

� 11. Svislé dopravní značení a dopravní
zařízení města N.H. a místních částí
Rada města schvaluje jako dodavatele ve-
řejné zakázky "Svislé dopravní značení a
dopravní zařízení města N.H. a místních
částí" společnost PasProRea s.r.o., Velešín,
IČ: 02343100 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady protokol,
seznam obeslaných firem, hodnocení a po-
souzení nabídek k zakázce "Svislé dopravní
značení a dopravní zařízení města N.H. a
místních částí" ze dne 19.05.2021. Celkem
byly v rámci výběrového řízení podány
2 nabídky. Nejvýhodnější nabídku podala
společnost PasProRea s.r.o., Velešín, IČ:
02343100. Cena 347.710 Kč vč. DPH.)

� 12. OZV č. 1/2021
Rada města souhlasí s předloženým návr-
hem Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021,
o místních poplatcích a postupuje návrh
k projednání zastupitelstvu města.
(Rada města projednala návrh znění Obec-
ně závazné vyhlášky č.1/2021, o místních
poplatcích. Nový návrh obecně závazné
vyhlášky zapracovává podněty ze strany
Odboru veřejné správy, dozoru a kontro-
ly Ministerstva vnitra ČR a platné legis-
lativy.)

INFORMACE Z RADNICE
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Hospodaření městských společností v roce 2020
Po zpracování účetních závěrek za předcházející rok 2020 opět na-

stal čas k vyhodnocení hospodaření a plnění úkolů našich městských
společností.

A.) Plnění úkolů dle Obstaravatelské smlouvy
a vyhodnocení hospodaření Technických služeb
města Nových Hradů za rok 2020

1) Správa domů, bytů a nebytových prostor:
− na každý rok je připraven plán rekonstrukcí a oprav domů, bytů

a nebytových prostor
− celkové náklady včetně správní režie = 3.366 tis. Kč;

z toho náklady na byty představují cca 85 %
− předepsané nájemné =  3.046 tis. Kč   (r. 2020 = 3.113 tis. Kč)
− odvod městu ze správy domů, bytů a nebytových prostor =

650.907,- Kč (použit rezervní fond)
(r. 2017 = 1.403 tis. Kč, r. 2018 = 725 tis. Kč, r. 2019 = 974 tis. Kč)

− pohledávky na nájemném k 31.12.2020 = 3.432,- Kč
(r. 2019 = 184 tis. Kč)

2) Správa a údržba komunikací, chodníků a kanalizace:
− náklady na správu a údržbu komunikací a chodníků = 342 tis. Kč

(r. 2018 = 1.486 tis. Kč, rok 2019 = 670 tis. Kč)
− náklady na opravu kanalizace = 336 tis. Kč

(r. 2018 = 105 tis. Kč, r. 2019 = 36 tis. Kč)
− náklady na čištění města = 1.134 tis. Kč

(r. 2018 = 1.100 tis. Kč, r. 2019 = 1.023 tis. Kč).

3) Správa a údržba veřejné zeleně včetně zámeckého parku:
− TSM průběžně zajišťují údržbu veřejné zeleně města

(cca 22,122 ha + stoky kolem městských cest)
− náklady na veřejnou zeleň města = 2.402 tis. Kč

(r. 2018 = 1.392 tis. Kč, r. 2019 = 1.625 tis. Kč)
− náklady na zámecký park = 196 tis. Kč

(r. 2018 = 143 tis. Kč, r. 2019 = 68 tis. Kč).

4) Správa a údržba veřejného osvětlení:
− TSM provádí pravidelnou kontrolu a případné opravy veřejného

osvětlení
− náklady na veřejné osvětlení = 619 tis. Kč

(r. 2018 = 755 tis. Kč, r. 2019 = 591 tis. Kč).

5) Správa a údržba hřbitova:
− náklady na údržbu hřbitova = 145 tis. Kč

(r. 2018 = 71 tis. Kč, r. 2019 = 100 tis. Kč).

6) Správa a hospodaření v městských lesích:
− vedoucím úseku správy a hospodaření v městských lesích je

Ing. Hubert Švarc, který zároveň vykonává  funkci odborného
lesního hospodáře

− výměra městských lesů včetně ostatních ploch = 815 ha, výměra
lesní půdy = 792 ha

− hospodaření probíhá dle schváleného desetiletého lesního
hospodářského plánu.

Těžební činnost:
− těžba dřeva = 1.788 m3 - jehličnaté 1.630 m3, listnaté 158 m3

(r. 2018 = 2.326 m3, r. 2019 = 3.303 m3) z toho samovýroba = 171 m3

(r. 2018 = 206 m3, r. 2019 = 275 m3)
− přibližování dřeva = 1.617 m3

− plán těžby dřeva pro rok 2021 = 3.000 m3 (závislost na vývoji
ceny dřeva na trhu)

− prodej palivového dřeva = 240 m3, cena je stanovena na 600,- Kč
pro jehličnaté a listnaté měkké dřevo, 1.050,- Kč pro listnaté tvr-
dé dřevo, včetně DPH a dopravy.

Pěstební činnost:
− obnova lesa = 2,70 ha, odstraňování klestu = 1.500 m3, ochrana

mladých lesních porostů proti zvěři = 10 ha, ochrana mladých les-
ních porostů proti buřeni = 5 ha, výřez plevelných dřevin = 2 ha,

stavba oplocenek = 0 m, likvidace starých oplocenek = 0 m, pro-
řezávky = 1 ha, probírky do 40 let věku porostu = 2,00 ha,
meliorace - čištění odvodňovacích stok = 0 m, oprava a údržba
lesních cest = 0 m, instalace lapačů na lýkožrouta smrkového =
60 ks;

− náklady bez správní režie = 2.601 tis. Kč, po zaúčtování správní
režie = 3.023 tis. Kč

− odvod tržeb městu = 300 tis. Kč  (r. 2017 = 2.124 tis. Kč,
r. 2018 = 1.155 tis. Kč, r. 2019 = 505 tis. Kč).

7) Odpadové hospodářství:
− na jaře a na podzim je organizován svoz veškerého odpadu ve

městě a přilehlých osadách
− od srpna 2014 je v provozu kompostárna města, roční zpracova-

telská kapacita kompostárny o ploše 1.150 m2 je cca 1.112 tun
bioodpadu, ze kterého je možné vyprodukovat cca 620 tun kvalit-
ního kompostu

− po městě jsou umístěny schránky se sáčky pro psí exkrementy
− systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-

straňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpa-
dem na území města Nové Hrady se řídí podle platné Obecně
závazné vyhlášky města.

8) Ostatní služby:
− ostatní služby jsou plněny průběžně dle požadavku občanů města,

firem nebo vedení města:
: parkovací plochy ve městě, správa domů v majetku jiných

subjektů, provoz veřejných WC
: provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
: zednické, elektrikářské a instalatérské práce, ubytovací služby
: silniční motorová doprava nákladní
: poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost.

ZÁVĚR:
− v roce 2020 TSM pod vedením ředitelky Aleny Kedrušové

hospodařily se ztrátou -248 tis. Kč
− roční provozní dotace od města = 12.850 tis. Kč

(r. 2019 = 11.100 tis. Kč)
− investiční dotace = 0 tis. Kč
− k 1.1.2015 byla pokryta ztráta z hospodaření minulých let

(původní ztráta k 1.1.2011 = - 2.565 tis. Kč)
− výsledek hospodaření TSM od r. 2011:

: rok 2011 = 920 tis. Kč, rok 2012 = 630 tis. Kč,
rok 2013 = 847 tis. Kč, rok 2014 = 255 tis. Kč,
rok 2015 = 124 tis. Kč, rok 2016 = 90 tis. Kč,
rok 2017 = 284 tis. Kč, rok 2018 = -242 tis. Kč,
rok 2019 = 475 tis. Kč)

− po pokrytí ztráty z minulých let jsou přebytky z hospodaření pře-
váděny do rezervního fondu, který je využíván především na po-
sílení fondu investic TSM nebo v horším případě na pokrytí
vzniklých ztrát

− fond investic (investice do nových strojů, technologií a obnovy
majetku):
: stav k 1.1.2020 = 1.576 tis. Kč, odpisy v roce 2019 = 708 tis. Kč
: pořízení nového majetku TSM v roce 2020: zahradní traktor

Starjet P4 za 129.900,- Kč
: konečný stav fondu k 31.12.2020 = 2.154 tis. Kč

− plán investic:
: r. 2021 – multifunkční nákladní automobil (sypač, kontejner),

předběžná cena 4.500 tis. Kč vč. DPH.

B) Služby Nové Hrady s.r.o.
– tepelné hospodářství v roce 2020:

Peněžní vklad: 100 000,- Kč
Nepeněžní vklad:  5.564.000,- Kč  (kotelny TS, ZŠ, MŠ, MÚ,

centrální kotelna)

pokračování na str. 10
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Hlavním předmětem činnosti Služby Nové Hrady s.r.o. je tepelné
hospodářství, vedoucím na tomto úseku je Ing. Jiří Liška. Společnost
zajišťuje výrobu tepla pro panelové domy v Zahradní čtvrti, Dům s pe-
čovatelskou službou a Tělocvičnu. Dále provádí služby spojené s vytá-
pěním městských objektů (Městský úřad, Základní školy, Mateřská
škola, Koželužna, Kuželna, Český dům, Spolkový dům, Technické
služby - kanceláře město, Komunitní centrum - Jesle).

Výsledek hospodaření:
− rok 2020 zisk = 275.180,- Kč  (rok 2018 zisk = 147 tis. Kč,

rok 2019 ztráta = - 29.396 Kč)
− ztráta k 1.1.2011 = - 3.775 tis. Kč
− neuhrazená ztráta z hospodaření minulých let  k 1.1.2021 = cca

2.536 tis. Kč.

Investice:
− v roce 2020 nebyla provedena žádná větší rekonstrukce
− v letošním roce se v kotelně Kulturně spolkového domu plánuje

výměna řídící desky kotle, úprava regulace výkonu a havarijní
regulace.

Kogenerační jednotka ČEZ Energo s.r.o. (dále KGJ):
− smlouva s ČEZ Energo je uzavřena na dobu určitou od 1.1.2014

do 31.12.2028 (15 let)
− předmět smlouvy: dodávat tepelnou energii pro vytápění a ohřev

teplé užitkové vody osazením KGJ o výkonu 100 kW(el)/151
kW(tep) do nově vybudovaného a měřeného přípojného místa
v prostoru stávající blokové kotelny

− zkušební provoz zahájen v září 2014
− další dohoda s ČEZ Energo s.r.o.: dodávat zemní plyn pro všech-

na odběrná místa ve vlastnictví města Nových Hradů ve stejné
ceně, kterou získá tato firma na energetické burze pro vlastní KGJ
: průměrná cena zemního plynu v r. 2020 = 9,95 Kč/m3

(r. 2018 =  9,47 Kč/m3, r. 2019 = 10,55 Kč/m3)
− průměrná účtovaná cena tepelné energie od ČEZ Energo s.r.o.

v roce 2020 = 384,- Kč/GJ (r. 2018 = 300,- Kč/GJ,  r.2019 = cca
326,- Kč/GJ) - cena je závislá na vysoutěžené ceně zemního ply-
nu a výrobě elektrické energie do sítě

− výsledná cena 1 GJ na centrální kotelně od roku 2012:
: rok 2012 = 704,26 Kč, rok 2013 = 696,35 Kč,

rok 2014 = 695,- Kč, rok 2015 = 642,81 Kč

: rok 2016 = 605,24 Kč, rok 2017 = 555,31 Kč,
rok 2018 = 567,10 Kč, rok 2019 = 575,70 Kč

: rok 2020 = 611,66 Kč (ceny jsou uvedené bez DPH)

− postupnou výměnou čerpadel se daří snižovat spotřebu elektrické
energie

− podíl KGJ na výrobě tepla: rok 2014 = 37,20 %, rok 2015 = 40,32 %,
rok 2016 = 37,39 %,  rok 2017 = 37,38 %, rok 2018 = 41,07 %
(způsobeno nižší výrobou tepla centrální kotelnou),
rok 2019 = 37,43 %, rok 2020 = 39,76 %.

Závěr ke KGJ:
Výslednou cenu tepla ovlivňuje mnoho kalkulačních položek. Mezi

nejdůležitější patří: celkový odběr tepla, konečná cena zemního plynu,
dosažená cena tepla z KGJ, obnova strojního zařízení a technologie,
opravy a režijní náklady.

Rok 2020 byl z hlediska provozu centrální kotelny bezproblémový.
Výroba tepla zůstala zhruba na stejné úrovni jako v minulém roce,
nákup tepla z KGJ se mírně zvýšil. Tepelné ztráty, které jsou dané přede-
vším předimenzovaným výkonem kotelny a celkovou velikostí rozvodů,
se oproti roku 2019 mírně zvýšily na 15,10 %
(rok 2018 = 18,5 %, rok 2019 = 14,78 % ).

I přes pořád ještě přijatelnou výslednou cenu tepla vzhledem k obje-
mu výroby, se stále nedaří dosáhnout předpokládaného podílu Kogene-
rační jednotky na výrobě tepla z centrální kotelny (55 – 60 %).

Mezi důležité dlouhodobé úkoly městské společnosti Služby Nové
Hrady s.r.o., lze zařadit investice do modernizace řízení a postupné vý-
měny plynových kotlů za úspornější modely. Na centrální kotelně je
momentálně sestava o celkovém výkonu 810 kW: tři kotle Hydrotherm
EV-270 o výkonu 135/270 kW.

Naměřené hmotnostní koncentrace NOx se pohybují v rozmezí
120-150mg/m3.
Povolená koncentrace dle Vyhlášky č. 415/2012 Sb.:

− NOx = 100 mg/m3 (u kotlů instalovaných před 1.9.2014 je povo-
lena výjimka 200 mg/m3, musí být
nainstalované nízkoemisní hořáky)

− COx =  50 mg/m3.
Stále platí, že pro celkové zlepšení ekonomiky centrální kotelny je

důležité zajistit další odběrná místa (např. hotel Máj, Český dům,
soukromé objekty).

Za Finanční výbor Zastupitelstva města Nové Hrady
Josef Vochoska

Hospodaření městských společností...
(pokračování ze str. 9)

Zastavení u kytiček

Plakátovací plochy žijí svými informacemi
Plakátovací plochy se začínají probouzet.

Už v průběhu května bylo i na plakátovacích
plochách jasné, že se nám otevírají další mož-

nosti na společenské a dalsí vyžití. A v sou-
vislosti s tímto plakátem (viz foto vlevo) je
zřejmé, že se brzy začnou objevovat i plakáty
„volební“. Ačkoli tento plakát by měl být
fakticky pozvánkou na pietní akt a poděková-
ním Rudé armádě za osvobození z roku 1945
(tedy všem osvoboditelům a také padlým
vojínům…), je jeho součástí i propaganda
KSČM. Jinak se totiž těžko dají vysvětlit dvě
formulace z plakátu – „Rusko není nepřítel!“
a „Válku s Ruskem nechceme!“. Vždyť kdo
by válku chtěl, že? Myslím si, že autor plaká-
tu (zadavatel, mediální poradce či grafik) vel-
mi neeticky smíchal dvě rozdílné věci – úctu
k obětem 2. sv. války (mimo jiných právě
k příslušníkům Rudé armády) a „podstrčení“
současného směřování a názorového smýšlení
politické strany. No, jsem zvědavá, jaké další
„originální“ volební hesla, tvrzení a horování
se dozvíme z dalších plakátů v blížícím se vo-
lebním čase… A tak si ještě říkám, co si asi
myslely třeba děti, když šly kolem plakátovací
plochy a přečetly si tam něco o válce…?

V květnu patřila jedna strana plakátovací
plochy u kapličky všem kolemjdoucím ma-
minkám. Byly na ní totiž kytičky, které nama-
lovaly a vytvořily děti z naší mateřské školy.
Děkuji tedy MŠ za spolupráci na tomto milém
výtvarném díle ve veřejném prostoru, a věřím,
že si všechny maminky přivoněly…

K. Jarolímková
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Červnová „Zastupitelská anketa“ pro NZ
Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje, již potřetí nabízím v na-

šem městském zpravodaji názory či postřehy novohradských zastupi-
telů na současné dění. Položené otázky se tentokrát lehce dotýkají
cestovního ruchu, nicméně otázka první je pro nás, místní občany, jistě
důležitá. Hotel Máj je bezesporu dost výraznou dominantou města, a to
na rozhraní města „starého“ a „nového“. To, čím hotel disponuje, je
předurčeno nejen pro kulturní akce, ale i pro aktivity cestovního ruchu.
Jak si Hotel Máj v tomto směru „stojí“? Druhou otázku jsem zvolila tro-
chu odlehčenější, ale také souvisí s cestovním ruchem, neboť čas výletů
a dovolených je právě zde. Doufala jsem, že pro městské noviny, a tedy
pro vás, jejich čtenáře, získám řadu dobrých a spolehlivých tipů na pěk-
né výlety za humna. Odezva je ale minimální. Přesto vám přeji srozu-
mitelné a zajímavé počtení. Další tipy na výlety získáte i z jiných
příspěvků nebo prostřednictvím propagačních materiálů na informač-
ním centru v přízemí radnice.

„Zastupitelská anketa“ je dobrovolná a bere na zřetel pracovní
vytížení či důležitější soukromé záležitosti každého respondenta.
Za odpovědi děkuji těm, kteří berou NZ jako nezanedbatelný způsob
komunikace s veřejností.

K. Jarolímková

Otázky a odpovědi zastupitelské
ankety pro červnové číslo NZ
1. Jak vnímáte a hodnotíte využití či používání Hotelu Máj včetně

ubytovacích služeb za poslední rok?

Mgr. Vladimír Hokr: Poslední rok byl silně ovlivněný Covidem, proto
se většina plánovaných akcí neuskutečnila. V hotelu jsme de facto
měli v roce 2020 masopust, pak už pouze dva koncerty s J. Svěce-
ným, několik šachových akcí a koncert Kdo má rád. Věřím, že po
odeznění pandemie budeme moci opět pořádat koncerty, zábavy, di-
vadla, setkání lidí i sportovní a společenské akce.
Samozřejmě bychom si všichni přáli, aby v hotelu fungovala klasic-
ká restaurace, která by nabízela dobré jídlo, zajišťovala oslavy a dal-
ší akce. Covidová doba však rozjezdu restaurace nepřála.
Od ledna 2021 jsme ubytovací část pronajali, zatím vše funguje
(uvnitř objektu i z pohledu bezpečnosti i směrem ven) a městu z to-
hoto pronájmu plynou zajímavé příjmy, které chceme použít na do-
vybavení restaurace a dokončení úprav sálu.

Mgr. Michal Jarolímek: Pokud ten „poslední rok“ budu chápat tak, že
je to období od začátku června 2020 do dnešních dnů, tak mě napadá
velmi krátká odpověď. Využití Hotelu Máj hodnotím jako maximum
možného. Proč? Zkusím to trochu rozvést. Nejsem si totiž vědom
toho, že by šlo udělat více. V průběhu června byly ještě v provozních
prostorech hotelu dokončovány rekonstrukční práce a v okamžiku,
kdy se vše chýlilo ke konci, se vedení města rozhodlo, že zprovozní
alespoň ubytovací část hotelu. To se díky úsilí Technických služeb

N. Hrady a velmi šikovné a současně zkušené „provozní“ Monice
Smrčkové-Machové stalo a od 15. července byl hotel připraven na
své hosty. Bylo by hodně naivní si myslet, že s propagací zahájenou
koncem června a s ubytovacím standardem odpovídajícím turistické
ubytovně bude dosaženo 100% obsazenosti. Samozřejmě, že nebylo.
Ale povedlo se během zbytku léta hotel obsadit tak, že příjem z uby-
tování pokryl nejen osobní a provozní náklady, ale i významnou část
nákladů spojenou s nákupem lůžkovin, záclon, výměnou a čištěním
koberců, poliček a závěsů, což vše byly nezbytné věci, které bylo
nutné pořídit do všech pokojů.
V druhé polovině srpna pak vedení města vyhlásilo výzvu pro zá-
jemce o pronájem ubytovací i stravovací části hotelu. Přihlásil se je-
den zájemce, který však po zhoršující se epidemiologické situaci
a vzhledem k vládním opatřením od své nabídky nakonec ustoupil.
Jak vypadala situace od října 2020 do května 2021 v oblasti restau-
račních a ubytovacích služeb netřeba příliš připomínat. Přesto se od
ledna 2021 povedlo obsadit ubytovací kapacitu agenturními pracov-
níky. Nebylo to lehké rozhodnutí. Zvažovali jsme všechna rizika a
součástí dohody s příslušnou pracovní agenturou jsou i pojistky
umožňující okamžité ukončení spolupráce v případě vzniku problé-
mů s jejími klienty. Zatím nic takového nenastalo, takže lze zmínit
především pozitivum, kterým je čistý příjem (tj. po odečtení nákla-
dů) za první čtyři měsíce roku 2021 ve výši téměř 280 000 Kč.

2. S omezenými možnostmi cestovat do zahraničí se nabízela
a stále nabízí i větší příležitost cestovat po „vlastech českých“.
Co nového nebo zajímavého jste v poslední době navštívili nebo
objevili v našem regionu Novohradsko-Doudlebsko a můžete to
doporučit ostatním jako jednodenní prima výlet?

Mgr. Vladimír Hokr: V době, kdy jsme se museli držet jen v rámci na-
šeho města, jsme si s rodinou oblíbili procházku kolem rybníků na
Janovce. Dá se tam být hodinu i celý den, můžete se procházet i jez-
dit na kole či koloběžkách, prostě pohoda doslova za humny, která
v létě může dostat i nový rozměr při hledání hub…

Mgr. Michal Jarolímek: Po přečtení této otázky mně napadá známé
rčení, že pod svícnem bývá největší tma. Je pravda, že mnohdy ob-
divně vzhlížíme k dálkám, zatímco to, co máme „za humny“, pomíjí-
me a necháváme stranou našeho zájmu. Nicméně jen do doby, kdy
jsou nám ty dálky z různých důvodů zapovězeny. Nyní se zdá, že ten
důvod, který tu v minulém půl roce byl, pomalu odeznívá a jiné se
snad neobjeví. Přesto bych rád doporučil výlety „za humna“. Ani ne
tak do Novohradských hor (i když i tam je co objevovat), jako do hor
Slepičích. Tři vrcholy známe pod jmény Kohout, Slepice (tj. Vysoký
kámen), Kuře (tj. Velký kámen) mohou být cílem třech jednodenních
výletů za mohutnými skalními útvary a dalekými výhledy. Počátek
těchto výletů lze navíc spojit s návštěvou tří obcí (Soběnov, Benešov
nad Černou resp. Klení a Besednice), které samy o sobě nabízí řadu
zajímavých míst k vidění i poznání.

Pozvánka
Masopustní spolek Nové Hrady

zve všechny členy
na první masopustní schůzku,

a to dne 4.7.2021
(5.–6.7.2021 je státní svátek)

od 16 hod. na fotbalovém hřišti
TJ Nové Hrady.

Po skončení od 18 hod. proběhne
plánovaná akce „Posezení s hudbou",

hraje Míla Šobr a jsou zváni
i Novohradští občané.

Srdečně zve Masopustní spolek.

Za Masopustní spolek
Ivan Dorotovič

Jaguáry na novohradském náměstí
Dne 19. června navštíví Restauraci Pod Radnicí šelmy, a to konkrétně Jaguar

Enthusiasts’ Club ČR a SR Pobočka největšího světového Jaguar klubu. Zveme všechny fa-
noušky historických vozů Jaguar na tuto vzácnou podívanou. Auta budou k vidění na ná-
městí v Nových Hradech, a to v přibližnému časovém úseku od 12.00 do 14.30 hodin a
v počtu cca 20 aut.

ZO ČZS Nové Hrady, z. s. informuje:

v pátek 25.6.2021 od 18 hod. se uskuteční

ČLENSKÁ SCHŮZE
v Kulturně-spolkovém domě (Česká ulice 74, Nové Hrady).

Těšíme se na hojnou účast
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Poděkování
V průběhu května jsme se museli dva-

krát popasovat s něčím, co spíše známe
z akčních filmů nebo sledujeme jako zahra-
niční zprávy v televizi. Bohužel i v rámci
naší země se tato věc stala realitou… Ne-
známá osoba po sérii výhrůžek týkajících
se výbuchů v rámci obchodních center a na
ministerstvu vnitra pohrozila Policii ČR, že
„si vybere nějakou mateřskou školu v rám-
ci ČR a všechny tam postřílí…“

Při prvním případu (druhý byl ohlášen
přesně o 14 dnů později) se od Policie ČR
tuto zprávu dozvěděla paní ředitelka MŠ
v předvečer údajného útoku. Okamžitě
jsme se snažili zabezpečit dostatek infor-
mací a oslovili místní hasiče, policisty a za-
městnance úřadu, zda jsou ochotni jít nám
pomoci nastavit alespoň nějaká opatření,
abychom ochránili děti z mateřské školy i
přilehlé základní školy. Zároveň pak paní
ředitelka O. Tuscherová společně s paní
učitelkou Š. Dibďákovou večer obtelefono-
vávaly rodiče dětí a informovaly je o aktu-
álním stavu. Já jsem si vzal na starost
informování učitelek a učitelů základní
školy, komunikaci s hasiči a policií.

Ráno od šesti hodin do ukončení pro-
vozu MŠ nakonec u školy a školky hlídko-
vali novohradští hasiči za podpory dvou
novohradských členů policejního sboru
(J. Plouhar, R. Tuscher) a zaměstnanců
úřadu (Z. Vaněk, V. Schusser). Ve školce
i ve škole tak paní učitelky a páni učitelé
mohli pokračovat ve výuce s pocitem, že
se venku někdo snaží chránit je i děti.

V obou případech se vše naštěstí uká-
zalo jako planá výhrůžka, nicméně situace
se může opakovat až do momentu, kdy ne-
známého psychopata policejní složky do-
padnou.

Za vedení města bych chtěl osobně
poděkovat všem hasičům, policistům a
kolegům z úřadu za pomoc při zajištění
bezpečnostních opatření. Paní ředitelce,
učitelkám, vychovatelkám, asistentkám a
učitelům, ale i kuchařkám a dalším za-
městnancům MŠ a ZŠ za statečnost, se
kterou i v takto nepříjemných podmínkách
zvládli oba složité dny.

Chtěl bych též poděkovat M. Kalianko-
vi, který se při pohledu na hlídkující hasiče
rozhodl podpořit jejich úsilí uvařením po-
lévky, kterou hasičům přinesl na jejich sta-
noviště. A děkuji i všem ostatním, kteří
dokázali úsměvem či vlídným slovem vy-
jádřit respekt ke snaze o ochranu našich
dětí a zaměstnanců nebo prostě pouze
uposlechli pokynů v průběhu obou dnů.

Věřím, že podobná páteční hlídkování
již nebudeme muset opakovat. Pokud by se
však situace měla i v budoucnu přihodit, je
dobré vědět, že máme kolem sebe hasiče,
policisty, úředníky, kolegy a kamarády,
kteří jsou připraveni pomoci.

Všem ještě jednou děkuji.
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Nejen o veřejných prostranstvích
V minulých číslech NZ se v různých po-

dobách řešila otázka veřejných prostranství a
ploch, které jsou místními občany i turisty vy-
užívány. V období, kdy byla kvůli Covidu
omezena mobilita, jsme mnohem více času
trávili ve vlastním městě a osadách. Pro někte-
ré to neznamenalo velkou změnu, protože pra-
videlně chodí na procházky do přírody, do
parků či na jiná blízká místa. Bylo však i
spousta těch, kteří se buď po dlouhé době vra-
celi do míst, která znali z „dávných“ dob, nebo
kteří díky nastalé situaci hledali a nacházeli
nové možnosti pro vycházku. A tak jsme moh-
li sledovat různé věci…

Někdo měnil své obvyklé trasy, protože na
těch tradičních bylo najednou moc lidí. Někdo
byl překvapený, jak se některá místa změnila –
k dobrému i třeba horšímu. Jiný zase sledoval,
jak zvýšený nárůst lidí přináší i nepořádek
nebo nutnost větší péče. I já sám jsem díky ro-
dinným vycházkám více vnímal stav někte-
rých míst i ne vždy pozitivní přístup lidí…

Plánování oprav a péče
Vedení města, KICu a TSM na několika

schůzkách debatovalo možnosti zlepšení sta-
vu některých lokalit. Na začátku se možná
zdálo, že hlavním problémem může být finan-

cování péče, oprav či rozvoje v době, kdy kle-
sají daňové i jiné příjmy města. Nakonec se
ale ukázalo, že vše ovlivňuje mnoho jiných
důležitých věcí. Od nedostatku lidí schop-
ných pečovat např. o herní prvky, případně
jejich časovém vytížení, složité dodavatelské
vztahy při dodávce a montáží herních prvků,
zajištění oprav, dále třeba majetkové vztahy
(ne všechna veřejná místa patří městu!) nebo
lidský faktor opotřebení či přímo ničení…

Já osobně vnímám jako velmi důležité, že
jsme si stanovili určitý plán a cíl, kterého
chceme postupnými kroky dosáhnout. V první
fázi to byla revize herních prvků na dětských

Les to snese
Při naší oblíbené procházce lesem jsme si

na Rezervce, přibližně 500 metrů od odbočky
z hlavní cesty, všimli vyhozeného harampádí,
ano jinak to ani nelze nazvat. Někdo si dělal
pořádek na chalupě, a tak naložil nepotřebné
záchodové mísy, rozbité skříně a vyhodil je do
stoky v lese. Nechápu a asi nikdy nepochopím,
že někomu stojí za to jet vyhodit odpad do
lesa, když ani ne pět kilometrů je sběrný dvůr,
kde lze vše nepotřebné odevzdat. Proč? Proto-
že les to snese? Les možná, sám s tím ani nic

nezmůže, ale lidem, kteří mají rádi alespoň
trochu přírodu, je z toho smutno. A tak vez-
mou svoje auto a cizí odpad odvezou tam, kam
patří. A co je na tom nejsmutnější? Když se
bavíte s lidmi, kteří jsou v lese každý den, mají
jej na starost a i oni vědí, že s tím nic nezmů-
žou, i když mají důkazy o tom, kdo odpadky
v lese vyhodil. Vždyť stačí směšná výmluva,
že vám někdo odpad ukradl a vyhodil ho zrov-
na v lese...

M. Sýkorová

Lavičky v Terčině údolí

pokračování na str. 13
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hřištích, kontrola stavu laviček, odpadkových
košů a samozřejmě i snaha největší problémy
rychle vyřešit. Jsem rád, že několik ukázek
toho, co již bylo zaměstnanci TSM vyřešeno,
najdete v malé fotoreportáži. A je důležité, že
těmito fotkami naše společná snaha nekončí…

Vedle mobiliáře jsme mimo jiné zvládli
plánovanou opravu cesty v Terčině údolí (tedy
alespoň té části, která je majetkem města) a
připravovali další projekty, díky kterým by-
chom měli zajistit dotační peníze na některá
prostranství v N. Hradech a také třeba ve Vy-
šném, Nakolicích nebo Byňově. A vypadá to,
že již brzy budeme jeden z podpořených pro-
jektů i realizovat…

Zájem o veřejná prostranství se však nena-
rodil až v době covidové pauzy. I v minulých
letech jsme opravovali a doplňovali mobiliář,
sekali trávu… A také realizovali několik dět-
ských hřišť a s občany, kteří je využívají (nebo
bydlí v jejich blízkosti), jsme řešili i objednáv-
ky nových prvků. Některé by měly být osaze-
ny na konci května a začátku června v Byňově,
Nakolicích a u „prefáckých“ bytovek. Objed-
návka byla již z loňského roku, nicméně lhůty
na dodání jsou složité. A objednat, resp.
opravdu reálně dostat a odborně namontovat
(protože na všechno musí být atesty a certifi-
káty!) jednu obyčejnou skluzavku, abychom
nahradili starou, kterou někdo prošlápnul na
hřišti v Zahradní čtvrti, je také příběh, který je
až neskutečný…

Péče o stromy
Během jara jsme také dojednali trvalou

péči o stromy, které byly vysazeny v rámci ná-
hradní výsadby při budování nových cest. Vě-

řím, že nejen pravidelná kontrola, odborné
ošetřování a kultivace stromů, včetně pravi-
delného obsekávání travního porostu v jejich
blízkosti, přinese lidem při jejich vycházkách
a vyjížďkách příjemnou kulisu a časem třeba
u ovocných stromů i nějaké plody.

Lidský faktor
Jak jsem již uvedl v úvodu článku, v první

fázi jsme řešili ta nejsložitější a nejnavštěvo-
vanější místa. Nejde však pouze o opravy.
Směrem do budoucna bychom rádi některým
místům přinesli i estetickou změnu ve formě
sladění mobiliáře do jednotného stylu. Nejpr-
ve však musíme nejen dělat opravy, ale i se
společně chovat tak, aby opravené věci také
vydržely…

Vypočítávat poškozené herní prvky, lavič-
ky a koše asi nemá smysl. Někdy možná stačí
ukázat fotky a vše je jasné. Někdy zase stačí
v reálném životě ničitelům naznačit, co je
správné, a nebýt lhostejný nebo líný. Není to
však jen o materiálních škodách, hodně ploch
si také sami zaneřádíme odpadky nebo psími
exkrementy.

Psí ráj to na pohled
Tady vnímám v poslední době opravdu

velký nárůst rádoby pejskařů, pro které uklíze-
ní „hovínek“ po svém miláčkovi není oblíbe-
nou činností. A venčení psů u dětských hřišť
nebo míst, kde si děti hrají, se asi také stává
pro některé novou módou. Můj respekt patří
těm, kteří naopak nejen sbírají poklady po
svých psech, ale třeba i mají úctu k fasádám
cizích domů. Kéž by Vás bylo víc!

Jak ale z toho ven? Kolega starosta z Bor-
šova to řešil napsáním komedie Psí hovno.
Chvilku to prý pomohlo. Jaké ale máme jiné

možnosti? Těžko navýšíme počty policistů,
kamerový systém také příliš nepomůže. Že by
zdražení poplatků? Nebyl by to nakonec trest
pro ty poctivé pejskaře? Nebo jít cestou záka-
zů vstupu se zvířecím miláčkem, např. na Ján-
skou louku, k dětským hřištím nebo na vnitřní
prostor náměstí? Nebudeme pak třeba v Zá-
meckém parku či jinde svědky hromadného
venčení a následného šlapání v exkremen-
tech? Osobně si pořád myslím, že vše musí za-
čít u lidí – u majitelů psů, ale i těch, kteří dají
těm nepořádným najevo, že si mají po svém
pejskovi vše sebrat.

Jak dál…
S přicházejícím létem ještě vzroste počet

lidí, kteří budou využívat veřejná prostranství,
parky, hřiště a další plochy. Nás, domácí oby-
vatele, doplní návštěvníci města a našeho re-
gionu. Věřím, že si společně dokážeme udržet
stav opravených i upravených ploch tak, aby-
chom z pobytu venku měli radost a při návratu
domů spíše plánovali nové vycházky, a ne
nadávali na nepořádek nebo to, do čeho jsme
venku šlápli.

Zajistit pořádek není jednoduché, přes vel-
kou snahu také zaměstnanci TSM či další oso-
by nemohou všechno vidět a obsáhnout. Budu
proto velmi rád, když nám pomůžete. Někdy
svým chováním, jindy nelhostejností vůči
vandalům nebo třeba i formou upozornění na
nějaký problém. My pak nebudeme muset po-
řád řešit opravy a můžeme mít více času i
financí na doplňování a modernizaci.

Přeji všem krásný, snad už i normálnější
(a oproti květnu také teplejší) červen a těším
se na příjemná setkání nejen na venkovních
prostranstvích!

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

I nouzové nocoviště u parkoviště v Terčině údolí trochu prokouklo…

Opravená lavička před branou Terčina údolí Lavičky v zámeckém pakru mají novou dřevěnou výplň

V prostoru „za sloupy“ v Terčině údolí zmizela nevzhledná a poničená
„stojna“ a prostor se tak vizuálně odlehčil

(pokračování ze str. 12)
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Cech sv. Huberta a jeho aktivita v měsíci
květnu a červnu roku 2021

Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje, dovolte mi, abych vás
všechny informoval o aktivitě našeho spolku v měsíci květnu a našich
plánech na měsíc červen.

Pokud se rozhlédnete kolem sebe, uvidíte nádhernou přírodu Novo-
hradska. Pokud se podíváte lépe, kromě této krásné přírody uvidíte
i spoustu nepořádku, který je nejen kolem cest, ale v místech, kde byste
odpadky a nepořádek rozhodně nečekali. Protože se aktivně věnujeme
nejen myslivosti, ale i ochraně přírody a její propagaci, rozhodli jsme se
svátek práce, tedy 1. května, oslavit úklidem okolo hlavní cesty z No-
vých Hradů do Nakolic, respektive k pískovně. Protože nebylo možné
zorganizovat v důsledku přetrvávajících opatření větší akci, vyrazili
jsme do terénu v omezeném počtu a jsem moc rád, že se k nám při pro-
cházce přidali i Šárka a Verunka Burešů, Pavla Palečků a David Plešák
z Budějovic, kteří nám s úklidem chtěli pomoci, a nakonec po celé trase
i pomohli. Moc jim za to děkuji, protože se udělal velký kus práce.
Celkem jsme nasbírali tři velké pytle plastů, většinou pet lahví, dva
pytle plechovek, většinou od energetických nápojů, jeden pytel skle-
něných láhví a další materiál, který byl vyhozen našimi negramotnými
spoluobčany, jako jsou použité díly k vozidlům, pneumatiky, obuv a
oblečení. Je neuvěřitelné, jak se někteří k přírodě a našemu životnímu
prostředí chovají.

Protože se nám odpad do pytlů již nevešel, přišlo na řadu hromádko-
vání, a tak si někteří z vás, kdo jste projížděli v sobotu a v neděli do Na-
kolic, mohli těchto hromad všimnout. V neděli jsme následně tyto
hromady sebrali včetně plných pytlů a v pondělí jsme je vytřídili na na-
šem sběrném dvoře. Tímto zde děkuji Zdeňkovi Vaňkovi z Odboru ŽP
MěÚ N. Hrady za ochotu a umožnění uložení odpadu mimo provozní
dobu SD. Dále děkuji všem řidičům, kteří kolem nás projeli a alespoň
zpomalili. Někteří se opravdu předvedli a i přesto, že jsme měli reflexní
vesty, rychlost nesnížili, a to i přesto, že mezi námi byly děti!! Nicméně
jsem moc rád, že se povedlo vyčistit tento frekventovaný úsek a les a
vodní tok, napájející rybník Hadač, jsou opět čisté. Doufejme, že nám
to vydrží co nejdéle.

V neděli, dne 9. května 2021, jsme se pustili konečně do projektu
výsadby jilmů, ve kterém nás podporuje dotačním titulem město Nové
Hrady. Práce, jak na přípravě, tak na samotné realizaci výsadby stromů,
je poměrně náročná, a tak jsem moc rád, že se vše povedlo a co víc,
i v této době se nám podařilo zapojit do sázení veřejnost, což bylo na-
šim druhým cílem hned po samotném vysázení nových stromů. Celkem
jsme vysadili 300 jilmů, které budou lemovat vodoteče za Nakolicemi,
kde vytvoří účinné větrolamy a jak pevně doufáme, i nové zdravé pros-
tředí pro využití od hmyzu až po naše ptactvo. O přínosu pro nás, pro
lidi, ani nemusím psát. Na tomto místě bych opět rád poděkoval jak zá-
stupcům města Nové Hrady, tak Ing. Hubertu Švarcovi, který pomohl
s výběrem vhodného místa, panu Koukolovi ze společnosti 1. Jihoče-

ská ze Světví, členům našeho spolku a jejich rodinným příslušníkům
a v neposlední řadě i těm, kteří jeli okolo a pomohli nebo nás v práci po-
vzbudili. Od sedmi hodin ráno do osmnácti hodin večer se nám za krás-
ného slunečného počasí podařilo vysázet se vším všudy 185 stromků,
které budou v budoucnu tvořit dva větrolamy a dva jilmové háje, které
budou ještě prosázeny dalšími dřevinami. V neděli, dne 16. 5. 2021, byl
dosázen zbytek jilmů, a tak lze konstatovat, že je naše novohradská pří-
roda zase o kus bohatší. Okolo stromků zbývá ještě provést dost ostatní
práce a až bude vše hotovo, chceme za přítomnosti dotčených osob
provést pojmenování větrolamu a obou hájů, věřím, že se na této akci
sejdeme již ve větším počtu a společně si užijeme příjemné odpoledne.
O termínu budeme včas informovat podle epidemiologické situace.

Dne 12. 5. 2021 zveřejnila Českomoravská myslivecká jednota
(dále jen ČMMJ) výsledek fyzické petice, pod kterou byly sbírány pod-
pisy za zachování tradiční spolkové myslivosti a k podpoře novely zá-
kona o myslivosti z dílny Ministerstva zemědělství ČR, který byl
připravován ve spolupráci s ČMMJ. Petice je reakcí na pozměňovací
návrhy některých poslanců, kteří svými návrhy defakto spolkovou
myslivost likvidovali. I my, členové Cechu sv. Huberta, jsme se zapoji-
li do sběru podpisů, a nakonec se nám jich podařilo nasbírat celkem 60,
kdy jsme petiční archy odeslali na sekretariát ČMMJ. O tom, že ani no-
vela zákona o myslivosti není pro současnou myslivost dostačující
víme, a proto se aktivně věnujeme boji za úplně nový zákon o myslivos-
ti, který musí zohlednit současný stav, současné poznatky z chovu a
lovu zvěře, jejich biologických potřeb, potřeb lidí a životního prostředí.

pokračování na str. 15
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To, že se bude jednat o běh na delší trať je
nám jasné, ale současné pojetí myslivosti a
přístup některých organizací, myslivců, země-
dělců, ochránců přírody apod. je opravdu
mnohde velmi neuspokojivý.

Dále musím zmínit naši činnost pro děti. Dle
předjednané dohody s MŠ Žár, na blok předná-
šek pro děti, jsme tentokrát vyrazili k Žárskému
rybníku, kde jsme pozorovali naše divoké vodní
ptactvo, ke kterému jsme dětem vysvětlili základní informace a poučili
jsme je o chování u rybníka, o hnízdění a vyvádění mláďat i o lovu někte-
rých druhů zvěře či negativní působení některých vodních ptáků na hos-
podaření s rybami. Dnes už děti vědí, jak vypadá kachna divoká, potápka
roháč, husa polní, bekasina otavní i sluka obecná, volavka popelavá, kor-
morán či orel mořský, ale také ondatra, vydra či bobr.

Co nás čeká v červnu? Měsíc červen je pro každého pravodatného
myslivce měsícem svátečním, neboť si připomínáme červen, jako měsíc
myslivosti a ochrany přírody. Je to především z toho důvodu, že se do
přírody rodí nejvíce mláďat téměř všech volně žijících obyvatel příro-
dy, proto je nutné, aby všichni, kdo vstupují do přírody, respektovali
více než kdy jindy dodržování základních pravidel pro pohyb po lesích,
loukách a kolem rybníků. Držte se proto prosím značených cest, nena-
vštěvujte houštiny a hlubší lesy a okolo rybníků se pohybujte opatrně,
tiše a své čtyřnohé kamarády mějte na vodítku, jedině tak je pes pod pl-
nou kontrolou majitele. V žádném případě nesahejte na nalezená mlá-
ďata srnek, zajíců, kolouchů, daňčat či divokých prasat nebo dalších
druhů zvěře. Nejsou opuštěná a matka je pozoruje zpovzdálí. Váš do-
tyk, vaše pohlazení pro ně znamenají rozsudek smrti, neboť je jejich
matky pro váš pach již většinou nepřijmou a mláďata umírají hlady.
V této době dochází také k zemědělským pracím, především sečení luk.
Prosím zemědělce, aby dali před sečením luk v dostatečném předstihu
vědět odpovědnému mysliveckému spolku, aby mohli jeho členové
provést kontrolu louky a případně vynést mláďata zvěře a ptactva, která

se zde nacházejí. Pouze doplním, že se jedná o povinnost stanovenou
zákonem, ale především jde o záchranu mláďat, která často umírají zby-
tečně na velmi bolestivá zranění.

V současné době se dále s našimi partnery soustředíme na organiza-
ci 9. ročníku Dne ochrany přírody, myslivosti, rybářství a včelařství
2021 – Memoriál Ing. Ludovíta Kasana a věříme, že se opatření přijatá
v souvislosti s onemocněním covid 19 rozvolní natolik, že se společně
budeme moci sejít dne 19. 6. 2021 od 14.00 hodin v zámeckém parku.
Pokud byste se s námi chtěli sejít u podobné akce dříve a pokud budou
tyto akce povoleny, budeme dne 12. 6. 2021 od 09.00 hodin s myslivec-
kým programem přednášet na otevírání sezony na zřícenině hradu Kar-
lův hrádek mezi Purkarcem a Hlubokou nad Vltavou, kam jsme byli
pozváni organizátory akce. Na místě se představí lesníci s lesní pedago-
gikou, náš spolek s mysliveckou tématikou, ochránci přírody a další.
Na konci nebude chybět zábava s kapelou. Po celý den bude zajištěno
občerstvení a prohlídka hrádku.

Jak jistě vidíte, nezahálíme v propagaci myslivosti, ochraně přírody
a výchově nové generace myslivců a ochránců přírody. Jsem moc rád,
že naše akce mají velké ohlasy mezi odbornou i laickou veřejností a dě-
láme čest všem pravodatným myslivcům. Všem, kteří nás podporují
moc děkuji a těším se na další spolupráci.

České myslivosti a ochraně přírody zdar!
Martin Brychta,

předseda spolku Cech sv. Huberta, z. s.

Den ochrany přírody, myslivosti,
rybářství a včelařství 2021

Memoriál Ing. Ludovíta Kasana
Rok se s rokem sešel a vítáme opět měsíc červen, měsíc myslivosti a ochrany přírody. Jak

už je u nás v Nových Hradech zvykem, oslavíme tento veledůležitý měsíc pro myslivce a
ochránce přírody v zámeckém parku při tradiční akci Den ochrany přírody, myslivosti, rybář-
ství a včelařství 2021 – Memoriál Ing. Ludovíta Kasana.

Pevně věříme, že jsme ve fázi doznívajících dopadů epidemie a dne 19. 6. 2021 bude moci
od 14.00 hodin proběhnout den, při kterém se děti dozvědí nové věci ze světa přírody zábav-
nou soutěžní formou, dospělí odhodí poleno a ti nejlepší muži a ženy vyhrají hezké ceny, za-
zní zvuky pil v dřevorubeckém závodě družstev, sokolník vypustí své dravce a předvede
ukázky výcviku, děti se projedou na koni, zastřílí si z luku a vzduchovky a všichni si
poslechneme Veselou muziku pod vedením Pepíka Vochosky.

My, organizátoři z místních spolků Cech sv. Huberta, Myslivecký spolek Nové Hrady,
ČSOP ZO Nové Hrady, Českého včelařského svazu ZO Nové Hrady a Trhové Sviny a decho-
vé kapely Veselá muzika, jsme pro vás po celý rok připravovali tuto významnou novohrad-
skou akci s přesahem regionu, abychom se mohli společně sejít a užít si hezké odpoledne
v zámeckém parku. Občerstvení bude zajištěno pořádajícími spolky a nebude chybět ani pe-
čené prase a dobré pivo. Rovněž bychom rádi odhalili naučný panel s našimi hlavními dřevi-
nami, který jsme nechali vyrobit a následně jej instalovali do zámeckého parku, kde již slouží
nejen našim spoluobčanům, ale všem návštěvníkům Nových Hradů a jsme rádi, že sbírá samé
kladné ohlasy. Děkujeme.

Finální program akce zveřejníme na začátku měsíce června na internetových stránkách
spolků, našich FB profilech a prostřednictvím letáků, který naleznete 14 dní před konáním
akce ve svých poštovních schránkách. Moc děkujeme za přízeň našim tradičním sponzorům
v čele s městem Nové Hrady a těšíme se na setkání s vámi, na naší novohradské akci pro
celou rodinu.

Ochraně přírody zdar!
Bry.,Voch., Sta., Marh., Zme.

(pokračování ze str. 14)
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Co se dělo ve školce…
Po otevření mateřské školy, i když jen pro předškoláky, jsme se

s dětmi ve školce nenudili.
22. dubna nás navštívila paní logopedka Katka, která si s dětmi pro-

cvičovala jazýčky i slovní zásobu.
27. dubna za námi do školky přišla znovu, tentokrát ale s fenkou He-

idy, v rámci projektového dne Canisterapie ve školce. Katka s Heidy
dětem ukázaly, jak se s pejsky cvičí, co pejsci při canisterapii musí
umět, i to, jak Heidynka poslouchá. Povídali jsme si společně o tom, co
pejsci všechno potřebují a jak se o ně správně starat.

Od 30. dubna do 2. května připravila MŠ pro rodiče s dětmi „Čaro-
dějnické putování za zvířátky“. Pro všechny byla připravena stezka od
školky přes Štít směrem k Zevlovu mlýnu. Na stezce na děti čekaly růz-
né čarodějnické úkoly a na konci byla uložena odměna. S předškolními
dětmi jsme tuto stezku absolvovali během pátečního dopoledne a na je-
jím konci na nás čekalo krásně připravené ohniště, na kterém si děti
opekly buřty a občerstvily se na zpáteční cestu. Poté jsme si ještě pohla-
dili kůzlátka, pozorovali volně se procházejícího páva Edu a prohlédli
jsme si i další zvířátka. Chtěli bychom moc poděkovat manželům Lou-
kotkovým, kteří pro nás celý program na Zevlově mlýně připravili.

Děti ze Žluté budovy si užily „Čarodějnický den“ na zahradě MŠ,
kde si pro ně čarodějnice připravily hry, pokusy, kouzelnické lektvary a
jiné dobroty.

4. května nás ve školce čekaly dílničky ke Dni matek. Děti si nama-
lovaly skleněné srdíčko pro maminky a přívěšek podle jejich výběru.
Každá třída si také pro maminky připravila ke Dni matek krátký prog-
ram, který ale z důvodů vládních omezení, nemohly děti maminkám
předvést „na živo“. Proto jsme tento program natočili a maminkám
poslali pomocí sociálních sítí.

Od 10. května máme v MŠ konečně otevřeno pro všechny děti, bez
ohledu na věk. :-)

12. května navštívila Duhovou budovu Zoubková víla s povídáním
o správné dentální hygieně. S dětmi si povídali o zoubkách, jak se který
jmenuje a kolik zoubků lidé mají. Domů si děti odnesly omalovánky
a jiné drobnosti. Den poté jsme si užili další projektový den, tentokráte
jezevčíky s jejich paničkou paní Vlastou Cepákovou. Paní Cepáková
dětem přinesla tentokrát ukázat i čtyři malá štěňátka fenky Áji. Dětem
se tato návštěva moc líbila, byly nadšeny z roztomilých štěňátek a
dozvěděly se spoustu důležitých informací ze života pejsků.

V pátek 14. května za námi přišly paní učitelky ze Základní umě-
lecké školy v Nových Hradech. Ukázaly dětem, co všechno se v ZUŠ
můžou naučit, s paní učitelkou Vilímovou z výtvarného oboru společně
kreslili, s paní učitelkami Šulistovou a Kudrnovou si zazpívali a zatan-
covali. Paní učitelky děti pozvaly k návštěvě ZUŠ, protože se ukázalo,
že ve školce máme spoustu nadaných výtvarníků i muzikantů.

Vaše novohradská školka

Canisterapie v MŠ

Čarodějnický den

Zoubková víla v MŠ
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Čarodějnice v I.A
I když jsme chodili do školy rotačně (týden ve škole + týden doma),

chtěli jsme si to maximálně užít. Proto jsme si v naší třídě 30. dubna
chtěli oslavit svátek Čarodějnic. Někteří z nás našli doma i kostýmy. Pl-
nili jsme drobné úkoly, za ně získávali body nebo žetony, také jsme luš-
tili hádanky.

Za plnění úkolů jsme byli odměněni dobrotami a diplomem.
Byl to fajn dubnový pátek.

Žáci I. A + Mgr. Jana Tomášková

Velká prázdninová soutěž 2021 „Putování po Trhovosvinensku“
Místní akční skupina Sdružení Růže
MAS Sdružení Růže, Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany
Tel: +420 386 327 055, http://mas.sdruzeniruze.cz

MAS Sdružení Růže, z.s. vyhlásila na období od 11.6. – 5.9.2021
dětskou cestovatelskou soutěž, jímž cílem je v rámci rodinných výletů
shromažďovat důkazy o návštěvě jednotlivých míst, a tak společně poz-
návat zajímavá místa v našem blízkém okolí.

Dohromady je možné navštívit 40 míst. Jejich seznam najdete na
http://mas.sdruzeniruze.cz

Na každém místě najdete razítko, které si otisknete do Průkazu
prázdninového cestovatele. Průkazy byly distribuovány do všech ZŠ a
MŠ v územní působnosti naší místní akční skupiny. Průkaz je také mož-
né si stáhnout na http://mas.sdruzeniruze.cz

Pravidla:
− Návštěvy míst je třeba uskutečnit v době realizace soutěže

od 11. 6. 2021 do 5. 9. 2021.
− Na každém místě je umístěno razítko, toto razítko natiskněte

do prázdninového pasu na číslo, které tomu odpovídá.
− Vyplněné průkazy odevzdávejte do 19. 9. 2021 osobně nebo poš-

tou: MAS Sdružení Růže z.s., Žižkovo náměstí 107, 373 12 Boro-
vany. Na obálku napsat: „Putování po Trhovosvinensku“, popř.

ofocené e-mailem na: kolarova.lucii@gmail.com – do předmětu
uvést „Putování po Trhovosvinensku“. Stačí odevzdat jen „Průkaz
prázdninového cestovatele“.

− Ocenění: Každý účastník soutěže, který prokáže návštěvu minimál-
ně 20 míst dostane dárek. Cestovatelé s nejvyšším počtem navštíve-
ných míst budou speciálně oceněni. Máme připravené 3 stavebnice
Mercur a další zajímavé ceny. O tyto ceny se bude losovat 20. září
2021.

− Doporučení: Před výletem si na internetu zjistěte návštěvní hodi-
ny. Zjistěte si na mapě, zda se v okolí nenachází další turistický cíl,
který byste měli navštívit. Vezměte si s sebou dobrou svačinu a
dobrou náladu, ať si výlet pořádně užijete. Z výletů nám můžete
zasílat zprávy a fotografie (popis a datum). Cílem soutěže je
v rámci rodinných výletů shromažďovat důkazy o návštěvě jed-
notlivých míst, a tak společně poznávat zajímavá místa v našem
blízkém okolí.

− Velká prázdninová soutěž pro děti je realizována v rámci projektu
MAP II pro ORP Trhové Sviny
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008633).

Více informací: Lucie Kolářová, tel.: 773 370 895,
email: kolarova.lucii@gmail.com
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Střední škola
České Velenice,

Revoluční 220

Škola se 75letou tradicí
stále přijímá přihlášky ke studiu!

Nebyli jste přijati na střední školu?
Hledáte obory s možností stipendia již od
prvního ročníku a s výborným pracovním
uplatněním? Pak neváhejte a přihlaste se na
naši školu, která právě zahájila 2. kolo při-
jímacího řízení.

Uchazeči, kteří nebyli přijati na jiných
středních školách, mohou podávat přihláš-
ky na volná místa těchto oborů:

Učební obory:
¡ Elektromechanik pro zařízení a přístroje
¡ Prodavač – aranžér
¡ Železničář

Maturitní obory:
¡ Obchod, doprava a služby
¡ Mechanik elektrotechnik se zaměřením

na silnoproud

Uchazeče přijímáme bez přijímacích
zkoušek, řadíme je dle prospěchu na ZŠ.
Stále nejste rozhodnuti?

Zavolejte na číslo 773 444 572 a do-
mluvte si individuální prohlídku školy. Bu-
deme se na vás těšit.

Více informací na webu www.sscv.cz

Jak jsme vyřešili problém
praktické výuky během koronakrize

Častým steskem pedagogů, rodičů i samotných žáků odborných škol bylo, že během distanč-
ní výuky nezískají praktické dovednosti ve svém oboru. Co s tím? V naší škole jsme to vyřešili.

Náš učitel odborného výcviku přišel s řešením. Jelikož byly povoleny individuální kon-
zultace žák/pedagog, rozhodl se zvát si žáky strojírenského učebního oboru v době, kdy měli
podle rozvrhu odborný výcvik, každý den jednoho žáka do dílny, kde se mu po celý den věno-
val. A tak naši žáci už od ledna měli možnost získávat praktické dovednosti přímo ve školních
dílnách. Individuální přístup si chválili jak žáci, tak pan učitel. Na základě této pozitivní zku-
šenosti pak tento způsob praktické výuky využil i učitel odborného výcviku elektrotechnic-
kých oborů.

Také žáci maturitního oboru Obchodník chodili na individuální konzultace do školy. A hned
jak byla povolena praktická výuka ve školách, tak žáci oboru Prodavač – Aranžér a Obchodník
začali konat odborný výcvik přímo v prodejnách potravin.

A žáci oboru Železničář? Ti využívali té výhody, že paní učitelka odborného výcviku má již
z minulosti digitálně zpracované učební materiály, hry a doplňovačky, takže mohli doma řešit
praktické úlohy a získávat dovednosti z dopravní a přepravní oblasti.

Přestože jsme se snažili žákům v této době všemožně pomáhat, uvědomujeme si, že příští
školní rok bude náročnější jak pro ně, tak i pro učitele nejen v oblasti odborného výcviku, ale i
v oblasti získávání teoretických vědomostí. RNDr. Milena Elsterová, ředitelka školy

– POZVÁNKA –
Tělovýchovná jednota Nové Hrady

zve všechny své členy

na Valnou hromadu,
která se koná dne 18.6.2021 od 18 h
na fotbalovém hřišti v Nových Hradech.

Jedná se o Valnou hromadu,
na které bude zvolen výbor TJ

na další čtyřleté období.

Za výbor TJ Nové Hrady Ivan Dorotovič
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Kulturní a informační centrum
Nové Hrady pořádá a zve na…

Divadelní komedii s hudbou

Proč muži neposlouchají
a ženy neumí číst

v mapách
Sobota 12.6.2021, 19 hod.

hraje Divadelní společnost Jablonský
Jindřichův Hradec

Na námět knihy Allana a Barbary
Peasových napsal Miroslav Hanuš

Ideální příležitost, jak si udělat
lepší náladu, pročistit mysl a něco se

o sobě dozvědět…

Státní hrad – hradní nádvoří,

vstupenka 100 Kč

Jeviště bude zastřešené, při špatném
počasí doporučujeme pro diváky

pláštěnky…
Divadelní představení se uskuteční za aktuálních

společensko-hygienických podmínek ČR.

www.kicnovehrady.cz,

www.cbsystem.cz

KIC Nové Hrady připravuje a zve na poslední červnovou sobotu…

Pro-rodinná akce u Viláku
26.6.2021, 10–18 hod.

Celodenní program u vody pro děti i dospěláky

¡ Přivítání nové dřevěné sochy
na břehu rybníka
a ukázka řezbářské práce

¡ Vodní hrátky pro děti
¡ Piknik u ohně
¡ Plavba na poetický ostrůvek
¡ Zábavné drobnosti s muzikou

Další informace na plakátech a www.kicnovehrady.cz

KIC Nové Hrady připravuje na léto
Červenec 2021
¡ 5.-10.7.2021 – Kulturní festival Novohradské Hraní, 11. ročník

Program:

¡ 5.–10.7., 10–16 h,
Hrátky Na Palubě – šachy, Člověče nezlob se, puzzle
a další deskové hry

¡ 7.7., 9–16 h,
Výtvarný workshop s Tomášem Záborcem
– Dřevomalba, v Galerii Koželužna

¡ 8.7., 19 h,
Divadelní představení „Čtyři ženy Karla IV.“,
v hlavní roli Jan Potměšil, hradní nádvoří,
vstupenka 100 Kč

¡ 9.7., 20 h,
Koncert open air na náměstí – kapela VLTAVA a NEBE

Srpen 2021
¡ 5.-9.8. 2021 – Hudební festival Jihočeské Nové Hrady, 6. ročník

Program:

¡ 5.8.  ČESKO/SLOVENSKÝ koncert
nabídne bouři emocí.
J. Svěcený/housle a CIGÁNSKI DIABLI,
Hradní nádvoří N. Hrady

¡ 6.8. „Laskavá hudba pro tři“,
J. Svěcený/housle, Lucie Tóth/klavír,
Martina Kociánová/soprán,
Rezidence N. Hrady

¡ 7.8. „Piazzola 100 Anniversary“,
J. Svěcený/housle, Ladislav Horák/akordeon, Kostel Altweitra

¡ 8.8. „Vivaldi Gala!“, VIRTUOSI PRAGENSIS a J. Svěcený, Kostel T. Sviny

¡ 9.8. „Slavnostní chrámový koncert“, J. Svěcený/housle,
Václav Uhlíř/varhany, cembalo, Kostel Dobrá Voda

Začátek koncertů od 20 hod., Cena vstupenky 350 Kč, předprodej zahájen v červnu

Série koncertů klasické hudby, pořádá město Nové Hrady,
ve spolupráci s houslistou Jaroslavem Svěceným, městem Trhové Sviny a obcí Altweitra

KIC Nové Hrady zve na letošní promítání
filmů s Kinematografem Bratří Čadíků

Promítané filmy:

¡ Úterý 29.6. –  Meky

¡ Středa 30.6. –  Havel

¡ Čtvrtek 1.7. – Mlsné medvědí příběhy

¡ Pátek 2.7. –  3Bobule

Jánská louka Nové Hrady, 21.45 hod.

V letošním roce slaví Kinematograf již
30 let své existence. Několik let úzce spo-
lupracuje s Nadací Konto Bariéry, která
podporuje řadu projektů pro lidi s handyca-
pem. V loňském roce se filmová představe-
ní uskutečnila na zhruba 150 místech v ČR
a od diváků bylo vybráno 1 300 000 Kč.

Svou návštěvou letošního letního pro-
mítání můžete i Vy přispět na dobrou věc a
zároveň mít příjemný filmový zážitek.
Děkujeme. www.kicnovehrady.cz
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Zevlův mlýn Nové Hrady
připravuje na léto

¡ 3.7., 18–23 h Folkový festival
– Nezmaři, Vandrband a další, vstupné 280 Kč

¡ 9.7., 19.30 h Divadelní představení
„Vyšetřování ztráty třídní knihy“, hraje divadelní spolek STUD

¡ 31.7., 18–23 h Rockový festival, vstupné 280 Kč
¡ 13.8., 19.30 h Divadelní představení

„Vražda v salonním kupé“, hraje divadelní spolek STUD
www.zevluvmlyn.cz
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Galerie Koželužna Vás zve na první letošní výstavu

DŘEVOMALBA
Tomáš Záborec

Výstava, které se můžete dotknout a která se dotkne Vás

5.6.-30.7.2021
Konečně se už otevírají dveře galerií a muzeí, a tak i Koželužna

může opět přivítat milovníky výtvarného umění. První výstava bude
věnována dřevomalbě, což je v případě prací Tomáše Záborce

kombinace dřevořezby a malby olejovými barvami.
Vernisáž se uskuteční v sobotu 5. 6. od 14 h a její

součástí bude i ukázka prezentované výtvarné techniky

Výstava bude otevřena:
červen / st, pá-ne / 10-16 h

a individuální návštěvy dle telefonické domluvy

červenec / út-ne, svátek / 10-16 h

Těšíme se na všechny „staré“ i nové návštěvníky galerie.

Galerie Koželužna, Komenského ulice 398,
kontakt K. Jarolímková, tel.: 602 150 208

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 událostí,
které ovlivňovaly zdejší život. Pátrání zábavnou formou v muzejních
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 hrátky
a experimenty s barvami, tvary a materiálem. Setkání s regionálními
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-Haisová
Kontakt pro přihlášení: K. Jarolímková, tel.: 602 150 208

¢ 5. Učíme se venku český jazyk
Přípravný kemp zaměřený na český jazyk a regionální literaturu
vázanou k oblasti Novohradska
− Pravopis, větné rozbory, porozumění textu a následná vlastní

tvorba na základě historických pramenů, rozhovorů s pamětní-
ky nebo na základě imprese z pobytu v novohradské přírodě

− Vhodné i pro první stupeň ZŠ (dle přihlášených dětí upravíme ob-
sah)

− Představa výsledného produktu: vytvoření vlastního almana-
chu, který by mohl být následně doplněný i o vlastní obrázky
nebo případně o obrazy z výtvarného týdne.

Termín: 16.8.–20.8.2021 Věková kategorie: 6–15 let
Zázemí: Kulturně-spolkový dům, Městská knihovna a příroda
Lektoři: Mgr. J. Hokrová, Mgr. V. Hokr
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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Jaké byly Hrady kdysi?
Na popud řídícího učitele Jana Fr. Svobody sešla se česká menšina

dne 13. února 1921 odpol. ve škole, kdež přednesl řídící učitel referát o
potřebě založení družstva pro postavení „Národního domu“ v N. Hra-
dech. Bylo usneseno jednomyslně družstvo takové zříditi. Tolik praví
zápis v pamětní knize české obecné školy. Družstvo bylo zřízeno a díky
jeho úsilí mohl být již o dva roky později, v srpnu 1923, Český dům
slavnostně otevřen.

Po vzniku Československa se v Nových Hradech začal rozvíjet čes-
ký kulturní život. Vznikly tu pobočky Národní jednoty Pošumavské a
Sokola, otevřena byla česká škola. Pořádaly se různé bály, koncerty, di-
vadelní představení, přednášky… Ale kde, když Český dům ještě
nestál?

Nejčastějšími místy konání českých kulturních akcí byl hostinec
pana Zangenfeinda a sál hotelu Pascher. V Zangenfeindově hostinci se
konala například oslava Jana Amose Komenského, mikulášská zábava,
vánoční nadílka nebo přednáška o významu sčítání lidu. Dům na jiho-
západním rohu náměstí byl postaven již v roce 1582. Jeho majiteli byli
v průběhu let důchodní písař, panský hejtman, primátor, panský lékár-
ník. Na konci 18. století získal dům Josef Marisko a jeho potomci zde
provozovali hostinec. Na obrázku vidíte vzhled stavení před úpravami
v roce 1873. Tehdy byla přeložena krytina a změněna fasáda. Bohužel
neznám podobu domu později, žádná z fotografií v naší muzejní sbírce
ho nezachycuje. Byl zbořen a na jeho místě dnes stojí bytovka.

Jiný osud měl hotel Pascher. Jeho historie sahá do roku 1654, kdy
byl dům č. p. 74 postaven. Žili tu pekaři a po nich kožešníci, později
zde byl hostinec. Koncem 19. století majitel Alois Goldschwendt dům
přestavěl a zvýšil o patro. Při této přestavbě dům získal víceméně sou-
časnou podobu, bohatší byl o věžovité zastřešení nároží. V sále hote-

lu se odehrálo například první české dětské divadelní představení
Sněhurka, konaly se tu oslavy 28. října nebo oslava narozenin prezi-
denta Masaryka. Sokolové zde spolu s pěveckým sborem a českým
orchestrem uspořádali svou akademii, probíhala tu i politická předvo-
lební agitace. Dá se říct, že před postavením Českého domu byl hotel
Pascher hlavním dějištěm českého kulturního života. A dnes? Po ně-
kolika desetiletích, kdy byl využíván státním statkem, je dům opět
novohradským kulturním centrem, slouží potřebám spolků a v nepo-
slední řadě v jeho přízemí najdete Novohradské muzeum a v něm
spoustu informací o novohradské historii.

Novohradské muzeum, J. Šáchová

Novohradské muzeum
bude otevřeno pro veřejnost:

Červen: úterý 13–16 h, pátek–neděle, 10–16 h
Červenec, srpen: úterý–neděle, 10–16 h

www.kicnovehrady.cz

Výstava fotografií
„Nové Hrady v proměnách času“

Novohradské muzeum má ve své sbírce několik desítek starých fo-
tografií, které dokumentují podobu a proměny našeho města v průběhu
20. století. Některé z nich (36 ks) jste mohli v průběhu května vidět ve
veřejném prostoru, tedy na náměstí, v ulicích nebo v parku. Fotografie
v rámci výstavy „Nové Hrady v proměnách času“ byly umístěny tak,
aby bylo možné přímo na místě porovnat „minulost s přítomností“ a na
chvíli tak ochutnat trochu novohradské historie. Děkujeme všem za mi-
lou a pozitivní odezvu a jsme rádi, že jsme vaše procházky mohli něčím
„okořenit“. A třeba Vás tato výstava bude inspirovat k návštěvě muzej-
ní expozice Novohradského muzea. Jste zváni!

K. Jarolímková, KIC N. Hrady
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Natáčení na Skanzenu
V měsíci květnu se na našem Skanzenu ochrany státních hranic a že-

lezné opony Nové Hrady Pyhrabruck uskutečnilo natáčení pro pořad
Krvavá léta, který je určený k vysílání na internetové Televizi Seznam
(www.televizeseznam.cz). Díl pořadu se tentokrát týkal tématu proti-
komunistické odbojářky Elišky Menšíkové a natáčení interiéru skanze-
nu i jeho okolí posloužilo zejména k vytvoření ilustračních záběrů,
kterými chtěli filmaři tak trochu evokovat situaci a atmosféru daného
tématu.

V moderátorské roli pořadu Krvavá léta je spisovatel, knihkupec a
nakladatel Jiří Padevět, který se natáčení rovněž zúčastnil. Někteří
z vás pravděpodobně znají jeho knihy Průvodce protektorátní Prahou,
Poznámky k dějinám, Ostny a oprátky nebo Sny a sekyry.

K. Jarolímková

Spisovatel Jiří Padevět uvnitř a
před vchodem do „domku“ Skan-
zenu v průběhu natáčení.  K.J.

Květnový Běh pro Paměť národa
na hraničním přechodu Nové Hrady-Pyhrabruck

Pokud jste se v květnu (20.–23.5.) účastnili Běhu pro Paměť národa,
mohli jste tak symbolicky vyjádřit nejen podporu aktivitám varujícími
před totalitními režimy, ale i finančně přispět na další zdokumentování
životních příběhů pamětníků 20. století v rámci sbírky Paměť národa.

Trasy délek 1, 5 nebo 10 km začínaly a končily na Skanzenu, což
ještě více umocňovalo samotnou ideu Běhu, byly značené „fáborky“ a
na několika místech bylo možné se na informačních panelech dozvědět
o konkrétních pokusech ilegálních přechodů státní hranice do roku
1989. A vyzkoušet si běh jako „o život“.

Cesta na všech trasách byla skvěle značená a běh „po čáře“, kudy
vedla cestička tak pro „dvě nohy“, byl vlastně docela příjemný… Nej-
víc účastníků běhu jsme zaznamenali v sobotu, kdy bylo nejlepší poča-
sí, ale i v neděli odpoledne (po dešti) si to někteří nenechali utéct. To
sice v některých místech trochu klouzaly nohy (hlavně na posledním
stoupáním lesem před Skanzenem), a tak se muselo víc zabrat…

Skanzen ochrany st. hranic a želené opony byl pro návštěvníky
Běhu otevřený celé čtyři dny od 9 do 18 hod. Za všechny účastníky
Běhu děkuji pořadatelům Běhu pro Paměť národa za výbornou a stále
smysluplnou lidskou aktivitu a sportovní zážitek na čerstvém příhranič-
ním vzduchu. K. Jarolímková

Start a cíl Běhu a také podrobné informace
pro běžce (nebo chodce…). Trasy je možné
proběhnout nebo projít až do 20. června. K.J.

Skanzen Ochrany státní hranice a železné opony
na hraničním přechodu Nové Hrady-Pyhrabruck

bude otevřený pro veřejnost:

Červen: úterý, pátek–neděle, 10–16 h
Červenec, srpen: úterý–neděle, 10–16 h

www.kicnovehrady.cz
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Červen
Jaký bude červen asi?
Snad nebude deštivý.
V máji bylo vláhy dosti,
Medard nám to napoví.

V červnu zrají jahody.
Sejdeme se u vody?
Děti se tu vydovádí,
vzpomeneme na své mládí.

Sluníčko – to sílu má,
radost kolem rozdává.
Kos si pěkně prozpěvuje,
asi zase pikle kuje.
A svatý Jan – létu bránu otvírá.

Eliška Búdová

Městská knihovna Nové Hrady vás zve na

PŘEDNÁŠKU O BYLINKÁCH
spojenou s vycházkou do okolí

s bylinkářkou Radmilou Malinovskou

čtvrtek 17. června v 17 hodin ¢ Městská knihovna – čítárna / terasa

Svou účast si zarezervujte na knihovna@novehrady.cz nebo na tel. 730 580 755

Informace z knihovny
Ve čtvrtek 20. května jsme se sešli v čítárně knihovny s naší muzejnicí a kronikářkou Ing. Jit-

kou Šáchovou na startovací „hodince s kronikářkou“ nad městskou kronikou. A opravdu bylo o
čem povídat, takže místo hodinky to byla více než “dvojhodinka“, protože naše paní kronikářka
má hodně probádáno a má co říci, ale má i hodně otázek a navíc v příjemné atmosféře se opravdu
dobře povídá i poslouchá.

Příští „Hodinka s kronikářkou“ bude ve čtvrtek 24. června v 17 hodin na terase knihovny.

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

Okénko do knihovny
Šikmý kostel 2. / Karin Lednická

S Barkou, Ludwikem, Julkou a dalšími hrdiny trilogie Šikmý
kostel se setkáváme vzápětí poté, co jsme je v závěru prvního dílu
opustili. Zatímco ve zbytku nově vzniklého Československa nastá-
vají zlaté časy, v Karvinné – jak se nyní město jmenuje – se stále vel-
mi silně projevují důsledky předešlého dramatického dění.

Úspěšně s kůží na trh / Rostya Gordon-Smith
V dnešním světě existuje mnoho lidí, kteří něco dovedou. Ne

každý však dokáže svoji práci či znalosti prodat. Lidově řečeno – jít
se svou kůží na trh. Tato kniha přináší inspiraci všem, kteří se o to
chtějí pokusit.

50 největších panovníků Evropy / Petr Boněk a kolektiv
Kdo pařil mezi nejvýznamnější panovníky Evropy? A kdo byl

naopak nejmocnější? Kniha vám umožní nahlédnout do zákulisí
mocenských bojů, které po dlouhá léta utvářely podobu Evropy.
A že to nebyla vždy cesta mírumilovná, ale politika šířící se i krví a
mečem, je nasnadě.

Snít znovu / Mona  Kasten
Když se Jude Livingstonové v Los Angeles zhroutí sny, utíká za

svým bratrem do Woodshillu, kde se chce znovu postavit na vlastní
nohy. Jenže netuší, že jedním ze spolubydlících v bratrově domě je
i její bývalý přítel Blake, kterému zlomila srdce…

Malá lhářka / Lisa Ballantyne
Zatímco si Nick Dean užívá poklidný večer se svojí rodinou,

nemá nejmenší tušení, že jedna z jeho studentek proti němu právě
vznesla obvinění ze zneužívání. A tak mu nezbývá, než bezmocně
pozorovat, jak se s bezprostředně hrozícím zatčením všechno kolem
něj, co zná a miluje, pomalu rozpadá na kousky. Protože když na vás
někdo nahází špínu, je těžké ji smýt.

Vesnice – Průvodce českou historií / Alena Vondrušková
Průvodce českou historií je nová řada výpravných encyklopedií,

věnovaných životu v našich zemích od vzniku českého státu do po-
čátku moderní doby. Jednotlivé díly postihují na základě hmotných,
písemných a ikonografických památek nejdůležitější fakta o vývoji
společnosti.

Výročí v červnu 2021
¡ 2. 6. 1541 na Malé Straně v Praze vypukl požár, který se rozšířil

i na Pražský hrad a Hradčany, shořely zemské desky a bylo zničeno
200 domů, 480

¡ 3. 6. 1626 položen základní kámen k pražské Loretě, 395
¡ 3. 6. 1801 nar. František Jan Škroup, hudební skladatel

(zemřel 7. 2. 1862), 220
¡ 4. 6. 1926 nar. Ivo Žídek, operní pěvec (zemřel 20. 5. 2003), 95
¡ 4. 6. 1931 nar. Jan Zábrana, básník a překladatel

(zemřel 3. 9. 1984), 90
¡ 4. 6. 1941 zemřel František Janeček, technik, průmyslník

a vynálezce, mj. zakladatel továrny na výrobu motocyklů Jawa
(nar. 23. 1. 1878), 80

¡ 7. 6. 1781 položen základní kámen k Nostickému národnímu divadlu
(dnešní Stavovské), divadlo bylo slavnostně otevřeno v roce 1783, 240

¡ 10. 6. 1791 nar. Václav Hanka, básník, filolog, národní buditel, “ob-
jevitel” Rukopisu královédvorského a zelenohorského
(zemřel 12. 1. 1861), 230

¡ 10. 6. 1901 nar. Antonín Bečvář, astronom a meteorolog (zemřel
10. 1. 1965), 120

¡ 11. 6. 1871 byl založen Vzájemně se podporující spolek
plavců, rybářů a pobřežných Vltavan, 150

¡ 11. 6. 1881 operou B. Smetany Libuše bylo v Praze
slavnostně otevřeno Národní divadlo, 140

¡ 12. 6. 1946 zemřel Karel Toman (vlastním jménem Antonín Berná-
šek), básník (nar. 25. 2. 1877), 75

¡ 13. 6. 1881 nar. Otakar Španiel, sochař a medailér
(zemřel 15. 2. 1955), 140

¡ 16. 6. 1991 zemřela Adina Mandlová, herečka (nar. 28. 1. 1910), 30
¡ 19. 6 .1886 nar. Rudolf Kremlička, malíř (zemřel 3. 6. 1932), 135
¡ 19. 6. 1881 nar. František Gellner, básník, prozaik a kreslíř

(zmizel 13. 9. 1914 na haličské frontě), 140
¡ 21. 6. 1621 na Staroměstském náměstí v Praze se konala poprava

27 českých pánů, účastníků českého stavovského povstání, 400
¡ 23. 6. 1891 nar. Vladislav Vančura, spisovatel

(zemřel 1. 6. 1942), 130
¡ 21. 6. 1991 byl ukončen odsun sovětských vojsk

z území Československa, 30
¡ 25. 6. 1956 zemřel Eduard Štorch, spisovatel (nar. 10. 4. 1878), 65
¡ 26. 6. 1861 zemřel Pavel Josef Šafařík, historik a jazykovědec

(nar. 13. 5. 1795), 160
¡ 26. 6. 1991 zemřela Vlasta Fabianová, herečka (nar. 29. 6. 1912), 30



červen 2021 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 25

Novohradsko-Doudlebsko v době lockdownu
Není třeba asi zvlášť připomínat, že situace s COVID-19 odsoudila

cestovní ruch k pořádně dlouhému zimnímu spánku. Pro destinační
management Novohradsko-Doudlebsko však zimní spánek neplatil.
Stále bylo totiž co dělat. Nejen, že jsme dokončovali aktivity a projekty
započaté v roce 2020, ale současně jsme již spřádali plány jak oživit
cestovní ruch poté, co dlouhý zimní spánek konečně skončí.

V samotném začátku roku jsme úspěšně vydali publikaci PŘÍBĚHY,
KTERÉ INSPIRUJÍ II. Jde o volné pokračování již dříve vydaného prv-
ního dílu, které přináší vyprávění dalších deseti osobností o tom, jak se
jim podařilo splnit si své plány, a tím obohatit nabídku návštěvnických
cílů nebo služeb v turistické oblasti Novohradsko-Doudlebsko. Vydání
této publikace bylo ukončením zhruba půlroční práce a jsme přesvědče-
ni, že díky autorovi jednotlivých „příběhů“, panu Janu Štifterovi, a fo-
tografovi, panu Milanu Havlíkovi, se podařilo připravit příjemné čtení
doplněné o moc hezké fotografie. Publikace je vlastně pozvánkou

k návštěvě lidí a míst,
o kterých se v publi-
kaci píše.

Do naší publikační
činnosti v tomto roce
bude patřit vydání kni-
hy o Doudlebsku, což

je dle autora, pana Jana Jiráčka, území, které zahrnuje i převážnou
část obcí z území MAS Sdružení Růže. Kniha Doudlebsko – krajina
venkova nyní prochází obsahovou korekturou, takže předpokládáme,
že v průběhu června již bude připravena k distribuci.

Kromě přípravy publikací jsme se v březnu pustili do podrobné revi-
ze stavu naučných stezek a drobného turistického mobiliáře s tím, že
díky tomuto „auditu“ získáme dokonalý přehled o všem, co bude třeba
opravit, obnovit, vyměnit či doplnit. S tímto seznamem pak chceme os-
lovit obce a přesvědčit je, aby pomohly s financováním této údržby.
Další aktivita, která nás zaměstnávala v prvních měsících roku 2021
a zcela jistě ještě zaměstnávat bude, je přestavba webových stránek
www.novohradsko-doudlebsko.cz a vytvoření stránek pro e-shop,
který bychom rádi od června spustili.

A aby byl výčet našich aktivit v „zimním spánku“ úplný, nelze opo-
menout ani další rozvoj produktu Encyklopedie železné opony. To, co
dříve budilo obavy a bránilo návštěvníkům ve volném pohybu po No-
vohradských horách, se dnes stává zajímavým turistickým cílem, který
láká k návštěvě česko-rakouského pohraničí. V loňském roce destinač-
ní společnost Novohradsko-Doudlebsko nechala zpracovat Encyklo-
pedii železné opony a umístila jí do multimediálního panelu v areálu
Skanzenu železné opony na hraničním přechodu Nové Hrady – Pyhrab-
ruck. Velké množství informací je tak soustředěno do jednoho místa,

které bylo i v době zavřených muzeí a expo-
zic volně přístupné. Tím jsme ale neskončili.
V průběhu letošního dubna jsme začali pra-
covat na tom, aby se některé příběhy spojené
s ochranou a překonáváním železné opony
přenesly do míst, kde se ve skutečnosti ode-
hrály. Tato místa chceme opatřit QR kódy, po-
mocí kterých se návštěvník bude moci přenést
do doby před více než 30 lety a prožít (samo-
zřejmě, že pouze virtuálně) to, co se tam kdysi
odehrálo. Takto bychom rádi označili až
30 míst a upozornili tak na pohnutou, ale sou-
časně i poučnou historii česko-rakouského
příhraničí.

Mgr. Michal Jarolímek

Vycházky všedního dne
Zvu vás na zdravotně vlastivědné vycházky do blízkého okolí No-

vých Hradů. Ve středu 9. června bude sraz v 9.00 u kapličky na Jánské
louce a vypravíme se do nejbližšího okolí Nových Hradů. O 14 dní poz-
ději, ve středu 23. června, se sejdeme v 9.15 na autobusovém nádraží.
Linkovým autobusem přejedeme na žárskou hráz a odtud se pěšky přes
Svaryšov, Hlinov, Krčín a Terezino údolí vrátíme do Nových Hradů.
Jízdné (15 Kč) si hradí účastníci sami. Předpokládaná délka každé vy-
cházky je 7 – 8 km, podle počasí a složení skupiny můžeme vycházku
zkrátit.

Na shledanou se těší Jitka Šáchová

Emilka s.r.o.
DOMÁCÍ POTŘEBY, ŽELEZÁŘSTVÍ, PAPÍRNICTVÍ

oznamuje ZMĚNU OTVÍRACÍ DOBY...

PONDĚLÍ 8–17

ÚTERÝ 8–16

STŘEDA 8–17

ČTVRTEK 8–16

PÁTEK 8–17

SOBOTA 8–11

Emilka s.r.o.
Nám. Republiky 336
373 33 Nové Hrady
TEL.: 724 087 560

IČ: 281 40 524, DIČ: CZ28140524

Zodpovědný vedoucí:
Martina Kourková
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Národní pohár mládeže v Allkampf-Jitsu 15.5.2021 E- turnaj
Tři medaile pro Nové Hrady
15. května 2021 se konal E-turnaj 2. 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 24. Mistrovství
ČR v AKJ, který pořádal oddíl Sebeobrany AKJ ŠBU Most.

Na přebor se přihlásilo rekordních 111 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 juniorů JI1 zvítězil
Marek Houser. V kategorii starších žákyň D6a vybojovala stříbrnou
medaili Karolína Houserová. V kategorii mladších žáků D2 bronzovou
medaili pro naše barvy Patrik Morong.

Samotná soutěž proběhla 15.5.2021, 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 16.–17.5.2021 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. Mistrovství
ČR v Allkampf-Jitsu 5.6.2021 v Chomutově, byla zvolena tato forma
E-turnaje. Ze strany rodičů i dětí jsme zaznamenali velice kladné ohla-
sy na tuto naši aktivitu, protože dle jejich vyjádření jim tréninky a
soutěže velmi chybí.

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

Veliké díky patří našim sponzorům panu Martinovi Houserovi a
Markovi Petráškovi, kteří nám poskytli materiální i finanční pomoc.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell-typu Araukana

a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 16–20 týdnů, cena 185–229 Kč/ks

Prodej: 24.6.2021
Nové Hrady – u Novohradské hospody – 11.25 hod.

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.

Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod.,

tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

V Národním poháru v AKJ zvítězil junior Marek Houser, stříbro vybojova-
la Karolína Houserová a bronz získal mezi mladšími žáky Patrik Morong

Fotbal
Přes 100 tisíc mladých fotbalistů končí znovu další sezónu a „muži“

od 3. ligy dolů končí také. Je jich kolem 200 tisíc. Je to fakt, už je to
„přiklepnutý“. Pro fotbal je to katastrofální! Nebudu to vyčítat nikomu.
Tak to prostě je. Je mi líto hradeckých činovníků a trenérů, kteří dlouho-
době dělají na úrovni fotbal na „Hradech“ a teď nemůžou doslova nic!

Již nyní žáci celkově váží o 2 kila navíc. Je to důsledek málo pohybu
a zejména sezení u počítačů. A „muži“ mají v průměru snad 6 kilo na-
víc. Kluci, když už sedí u počítačů, tak ať si sednou s tátou k televizi a
podívají se na kvalitní fotbal a ať se něco přes televizi fotbalovně naučí.
Žáci hodně vnímají a lehčeji se učí nové prvky.

Blíží se svátek, ME ve fotbalu. Některé zápasy bude sledovat i 4 mi-
liardy fanoušků po celém světě. Určitě to budu probírat s fotbalisty
z Nových Hradů. Fotbal uchvátí nádherné stadiony a vynikající světoví
hráči, jako Ronaldo, Modri�, Mbappé, Lewandovski, Pogba a další.
Nesmím zapomenout i na naše velké hráče. Určitě se neztratí: Souček,
Coufal, Schick, Vaclík, Darida a další. Musíme se však hodně snažit,
konkurence je velká! Nejméně 10 kandidátů na „zlato“. Proto je fotbal
tak zajímavý a napínaný jako v žádném jiném sportu. Téměř každý gól
může znamenat nějaký obrat. Tak fanděte!

Miroslav Hruška

„Proč milujeme fotbal?... protože tam, na hřišti, jsme všichni stejní.“
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TV ANTÉNY
SATELITY

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

s normou DVBT2, satelitních systémů a receiverů

Libor Vondrášek ¡ tel. 602 314 046

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

¡ Prodám palivové dříví: 8 prm jehlič. a 4 prm list. jako celek
a 5 q koks ořech. Tel.: 775 353 740

řádková inzerce


