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David Macho vybojoval stříbro na Národním
poháru v karate. M.H.

První venkovní divadlo bylo téměř celé v deš-
ti, ale diváci byli statečnější snad víc, než
herci… K. J.

Slavnostní rozloučení s předškoláky v Mateř-
ské škole Nové Hrady.                             K. J.

Na začátku června byla otevřena první letošní
výstava v Koželužně.                                K. J.

Novohradští finalisté šachového turnaje. Více ve sportovní rubrice. K. J.
Tradiční pasování dětí na čtenáře, tentokrát na terase Měst-
ské knihovny N. Hrady.                                                 K. J.

Alespoň, že nezmizela chuť pomáhat druhým
Za poslední rok zmizelo mnohé. Například takový ten „kousek jistoty“, že mohu mít své

zdraví do určité míry ve svých rukou. Dnes stačí zakašlat a už vám začne cosi „vrtat v hlavě“ a
druhý člověk od vás „instinktivně“ odskočí. Téměř do mrtě zmizela slušnost a noblesa v politic-
kém světě. Jak sám tvrdí současný český politický „Top Leader“, všechno jsou to jenom kecy a
kecy. Asi ví, o čem mluví. Zmizely nebo zeštíhlely i pracovní jistoty, neboť některá povolání
byla najednou zbytečná. Zmizela i příjemná samozřejmost, že v létě pojedu na dovolenou tam,
kam mne to láká a na co jsem si ušetřil. A že ty dva týdny volna budou opravdu podle mých snů a
nikdo mne v tom neomezí. Zmizely nejspíš i klidné noci, kdy měly bouřky nádech romantiky a
normální lijavec osvěžil vzduch. Po řádění tornáda na jihu Moravy se naštěstí ukázalo, že zatím
nezmizela ta prastará jistota, že se v nouzi může člověk spolehnout na pomoc člověka druhého,
třeba i cizího. Vlna solidarity ve formě peněžních darů, materiální pomoci i obětavých lidí je
opravdu velkorysá. Tak ať nás, lidi, tato jistota nikdy neopustí.

K. Jarolímková
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Sobotní program začal u sochy Voděnky na hrázi rybníka...

FOTOMOZAIKA

Pro-rodinná akce u Viláku
aneb obyčejná červnová sobota u vody

Dva nafukovací čluny brázdily rybník celý den...

Sobotní odpoledne plynulo obyčejně jako mráč-
ky na obloze...

Taneční vystouepní Rytmíku bylo sice s deštníky, ale ty byly jenom pro
okrasu... K.J.Kdo se pobavil při básničkování, dostal za odměnu básničková trička...

Během teplého dne někteří neodolali a vrhli se do vody...
Kdo chtěl nastoupit do člunů, musel si vytvořit
vlastní vstupenku...
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Zápis z 88. schůze městské rady
ze dne 9.6.2021

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 87. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 87. jednání rady města.

� 2. Koupě pozemků – Zevlův Mlýn s.r.o.
Rada města schvaluje záměr prodeje pozem-
ku parc. č. 824/1 v k.ú. Nové Hrady o výmě-
ře 9 317 m2 pod označením OV2-OV5 v k.ú.
Nové Hrady dle návrhové studie ZTV Pod
Vodojemem a pověřuje tajemníka MěÚ
Nové Hrady zveřejněním záměru na úřední
desce města.
(Rada obdržela žádost od J. Loukotky (Ze-
vlův mlýn s.r.o.), Nové Hrady o odkup 4 sta-
vebních pozemků pod označením OV2-OV5
v k.ú. Nové Hrady v lokalitě u vodojemu.
Záměrem společnosti je na výše zmiňova-
ných pozemcích vybudovat menší jatka, roz-
šířit výrobu masa a vybudovat prodejnu s
masem a masnými výrobky.)

� 3. Koupě pozemku – Kanděra
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc. č. 824/1 v k.ú. Nové Hrady o vý-
měře 9 317 m2 pod označením OV4-OV5 v
k.ú. Nové Hrady dle návrhové studie ZTV
Pod Vodojemem a pověřuje tajemníka MěÚ
Nové Hrady zveřejněním záměru na úřední
desce města.
(Rada obdržela žádost M. Kanděry (Auto-
doprava), Nové Hrady o odkoupení poze-
mků pod označením OV4 a OV5 v k.ú. Nové
Hrady v lokalitě u vodojemu. Záměrem ža-
datele je rozšíření podnikatelské činnosti.)

� 4. Koupě pozemků – Spěváková
Rada města bere na vědomí žádost o odpro-
dej části pozemku parc. č. 479/1 o výměře
cca 155 m2 v k. ú. Obora u Vyšného a pově-
řuje Osadní výbor Nakolice, Obora, Vyšné
dalším projednáním.
(Rada obdržela od H. Spěvákové, bytem Obo-
ra u Vyšného žádost o koupi části pozemku
parc. č. 479/1 o výměře cca 155 m2 v k.ú. Obo-
ra u Vyšného za účelem budoucího využití
jako zahrady/plochy pro skladování dříví.)

� 5. Výpověď z nebytových prostor –
Sojková
Rada města bere na vědomí ukončení ná-
jemní smlouvy M. Sojkové, bytem Srubec -
prostor určených k podnikání, nám. Repub-
liky čp. 13 na pozemku parc. č. st. 38, k. ú.
Nové Hrady k 01.07.2021 s prominutím vý-
povědní lhůty,

Rada města schvaluje záměr pronajmout neby-
tové prostory v přízemí objektu stavby čp. 13 na
pozemku parc. č. st. 38 o celkové ploše 130 m2

za minimální částku 400 Kč/m2/rok a pověřuje
tajemníka MěÚ Nové Hrady zveřejněním zá-
měru pronajmout nemovitou věc dle návrhu.
(Rada obdržela sdělení M. Sojkové, bytem
Srubec o výpovědi nájmu prostor určených
k podnikání, nám. Republiky čp. 13 na po-
zemku parc. č. st. 38, k. ú. Nové Hrady.)

� 6. Prodloužení nájemní smlouvy
Rada města bere na vědomí žádost J. Ma-
cháčkové - Kousek s.r.o., Nové Hrady o pro-
dloužení nájemného u nebytových prostor,
náměstí Republiky 11, vinný bar Kousek.
Rada města schvaluje záměr pronajmout neby-
tové prostory v přízemí objektu stavby čp. 11 na
pozemku parc. č. st. 36 o celkové ploše 77 m2 za
minimální částku 400 Kč/m2/rok a pověřuje ta-
jemníka MěÚ Nové Hrady zveřejněním záměru
pronajmout nemovitou věc dle návrhu.
(Rada obdržela žádost J. Macháčkové - Kou-
sek s.r.o., Nové Hrady o prodloužení nájem-
ní smlouvy u nebytových prostor, náměstí
Republiky 11, vinný bar Kousek.)

� 7. Výpověď z nebytových prostor –
Valíčková
Rada města schvaluje ukončení nájemní
smlouvy P. Valíčkové, bytem Nové Hrady
z nájmu obecných prostor určených k podni-
kání, Hradební ulice čp. 26 - Levný textil k
01.07.2021 s prominutím výpovědní lhůty.
Rada města schvaluje záměr pronajmout ne-
bytové prostory v přízemí objektu stavby čp.
26 na pozemku parc. č. st. 16/1, k.ú. Nové
Hrady o celkové ploše 30,65 m2 za minimál-
ní částku 400 Kč/m2/rok a pověřuje tajemní-
ka MěÚ Nové Hrady zveřejněním záměru
pronajmout nemovitou věc dle návrhu.
(Rada obdržela sdělení P. Valíčkové, bytem
Nové Hrady o výpovědi nájmu nebytového
prostoru určeného k podnikání, Hradební
ulice čp. 26 - Levní anglický textil na poze-
mku parc. č. KN 16/1 k. ú. Nové Hrady.)

� 8. Pronájem pozemku – E.ON
(po zveřejnění)
Rada města ruší usnesení č. 4 z rady č. 80 ze
dne 22.03.2021 a nově schvaluje pronájem
části pozemku parc. č. 817/18 k. ú. Nové
Hrady o výměře 30 m2 (2 standardní parko-
vací stání) dle návrhu společnosti E.ON
Energie, a.s., České Budějovice na dobu ur-
čitou deseti let s tříměsíční výpovědní lhů-
tou za částku 6.000 Kč bez DPH za rok a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu rada opě-
tovně projednala žádost společnosti E.ON
Energie, a.s., České Budějovice o pronájmu
části pozemku parc. č. 817/18 k. ú. Nové
Hrady za účelem vybudování a umístění do-
bíjecí stanice pro elektromobily a souhlasila
s podmínkami pronájmu na období 10 let
s tím, že žadatel dále nabízí za úklid prostor
v okolí dobíjecí stanice 100 Kč bez DPH
měsíčně. Rada původně odsouhlasila mož-
nost pronájmu pozemku na parkovišti u hote-
lu Máj, u tohoto pozemku však společnost
E.ON Energie neměla jistotu, zda bude distri-
bucí na tento pozemek přivedena elektrická
energie v termínu kratším než 14 měsíců.)

� 9. Poskytnutí dotace – Město Nové
Hrady - DA (SDH Údolí)
Rada města bere na vědomí oznámení o pos-
kytnutí dotace k zajištění projektu "Město
Nové Hrady - DA (SDH Údolí) ve výši
300.000 Kč a pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o poskytnutí dotace.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje, Kraj-
ského úřadu, Oznámení o poskytnutí dotace
(investičního charakteru) a návrh Smlouvy
o poskytnutí dotace ve věci zajištění projek-
tu "Město Nové Hrady - DA (SDH Údolí).
Výše poskytnuté dotace: 300.000 Kč.)

� 10. Poskytnutí dotace – Rekonstrukce
čp. 45 v N. Hradech
Rada města bere na vědomí oznámení o poskyt-
nutí dotace k zajištění projektu "Rekonstrukce
čp. 45 v N. Hradech" ve výši 790.000 Kč a
pověřuje starostu podpisem Smlouvy o pos-
kytnutí dotace.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje, Kraj-
ského úřadu, Oznámení o poskytnutí dotace
(investičního charakteru) a návrh Smlouvy
o poskytnutí dotace ve věci zajištění projek-
tu "Rekonstrukce čp. 45 v N. Hradech".
Výše poskytnuté dotace: 790.000 Kč.)

� 11. Poskytnutí dotace – Pořízení
zásahové obuvi pro SDH Nové Hrady
Rada města bere na vědomí oznámení o pos-
kytnutí dotace k zajištění projektu "Pořízení
zásahové obuvi pro SDH Nové Hrady" ve
výši 58.000 Kč a pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o poskytnutí dotace.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje,
Krajského úřadu, Oznámení o poskytnutí
dotace (neinvestičního charakteru) a návrh
Smlouvy o poskytnutí dotace ve věci zajiš-
tění projektu "Pořízení zásahové obuvi pro
SDH Nové Hrady". Výše poskytnuté dota-
ce: 58.000 Kč.)

� 12. Poskytnutí dotace – NovoHraní 2021
Rada města bere na vědomí oznámení o pos-
kytnutí dotace na akci NovoHraní 2021 ve
výši 25.000 Kč a pověřuje starostu podpi-
sem Smlouvy o poskytnutí dotace.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje, Kraj-
ského úřadu, Oznámení o poskytnutí dotace
(neinvestičního charakteru) a návrh Smlou-
vy o poskytnutí dotace ve věci zajištění pro-
jektu "NovoHraní 2021". Výše poskytnuté
dotace: 25.000 Kč.)

� 13. Poskytnutí dotace – obnova venkova
Jihočeského kraje v roce 2021
Rada města bere na vědomí oznámení o pos-
kytnutí dotace k projektu Oprava místní úče-
lové komunikace v k. ú. Štiptoň ve výši
250.000 Kč a pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o poskytnutí dotace.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje, Kraj-
ského úřadu, průvodní dopis k poskytnutí
účelové dotace a návrh Smlouvy o poskytnu-
tí dotace ve věci zajištění projektu Oprava
místní účelové komunikace v k. ú. Štiptoň.
Výše poskytnuté dotace: 250.000 Kč.)

� 14. Poskytnutí dotace – Nové Hrady –
Veveří - vrt HV-3
Rada města bere na vědomí Oznámení o pos-
kytnutí podpory ze Státního fondu životní

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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prostředí ČR na akci Nové Hrady - Veveří -
vrt HV-3 ve výši 343.821 Kč a pověřuje sta-
rostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace.
(Rada obdržela od Státního fondu životní
prostředí ČR Oznámení o poskytnutí pod-
pory ze Státního fondu životní prostředí ČR
a návrh Smlouvy o poskytnutí podpory ve
věci investičního projektu "Nové Hrady -
Veveří - vrt HV-3". Výše poskytnuté dota-
ce: 343.821 Kč.)

� 15. Územní plán
Rada opětovně projednala pořízení nového
ÚP a pověřila starostu dalším jednáním.
(Rada byla starostou informována o prů-
běhu pořízení nového územního plánu pro
město Nové Hrady.)

� 16. Změna podmínek příjemce dotace –
Smlouva SDO/2021/0022
Rada města bere na vědomí Oznámení Spolku
rodičů a přátel školy při Základní umělecké
škole F. Pišingera, Trhové Sviny ke Smlouvě
o poskytnutí dotace SDO/2021/0022 ve věci
změny podmínek příjemce dotace.
Rada města pověřuje starostu města podpi-
sem příslušného dodatku ke smlouvě o pos-
kytnutí dotace.
(Rada obdržela v souvislosti se Smlouvou
o poskytnutí dotace SDO/2021/0022 Ozná-
mení Spolku rodičů a přátel školy při Zá-
kladní umělecké škole F. Pišingera, Trhové
Sviny ve věci změny podmínek příjemce
dotace - neuskutečnění akce mimořádného
významu v předpokládaném termínu 11. 6.
2021 s tím, že náhradní termín uskutečnění
akce je 8. 10. 2021 a termín vyúčtování akce
k 15. 12. 2021. Rada vzala na vědomí změ-
nu termínu akce a vyúčtování a pověřila sta-
rostu podpisem příslušného dodatku ke
smlouvě o poskytnutí dotace.)

� 17. Změna podmínek příjemce dotace –
Smlouva SDO/2021/0012
Rada města bere na vědomí Oznámení Kru-
hu přátel hudby při Základní umělecké škole
F. Pišingera, Trhové Sviny, z.s. ke Smlouvě
o poskytnutí dotace SDO/2021/0012 ve věci
změny podmínek příjemce dotace.
Rada města pověřuje starostu města podpi-
sem příslušného dodatku ke smlouvě o pos-
kytnutí dotace.
(Rada obdržela v souvislosti se Smlouvou o
poskytnutí dotace SDO/2021/0012 Ozná-
mení Kruhu přátel hudby při Základní umě-
lecké škole F. Pišingera, Trhové Sviny, z.s.
ve věci neuskutečnění akce v předpokláda-
ném termínu 24.05.2021. Náhradní termín
uskutečnění akce je 07. 10. 2021 a termín
vyúčtování akce k 15. 12. 2021.)

� 18. Změna podmínek příjemce dotace –
"27. ročník Memoriálu RNDr.
Stanislava Kučery – Znáš přírodu
Novohradska"
Rada města bere na vědomí Oznámení ZO
ČSOP Nové Hrady o neuskutečnění akce
27. ročník Memoriálu RNDr. Stanislava
Kučery - Znáš přírodu Novohradska.

Rada města upozorňuje na povinnost vyúč-
tovat/vrátit poskytnutou dotaci v plné výši
nejpozději v termínu do 15. 12. 2021.
(Rada obdržela Oznámení ZO ČSOP Nové
Hrady o neuskutečnění akce 27. ročník Memo-
riálu RNDr. Stanislava Kučery - Znáš přírodu
Novohradska, kdy v souvislosti s opatřeními
Vlády České republiky proti zamezení šíření
onemocnění Covid-19 nedošlo k uskutečně-
ní akce v předpokládaném termínu 27. 05.
2021 a akce nebude ani pořádána v náhrad-
ním termínu.)

� 19. Plavecký výcvik – ZŠ Nové Hrady
Rada města schvaluje smlouvu s Plaveckou
školou Základní školy Borovany o zajištění
plavecké výuky žáků Základní školy Nové
Hrady a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Plavecké školy Základní
školy Borovany návrh smlouvy o zajištění pla-
vecké výuky žáků Základní školy N. Hrady.)

� 20. Zápis – sociální komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
sociální komise ze dne 17. 05. 2021.
Rada města schvaluje na základě doporučení
a zápisu z jednání Sociální komise rady měs-
ta Nové Hrady přidělení bytu č. 5 v domě
DPS Nové Hrady paní L. Bandiové, Praha.
Rada města schvaluje na základě doporuče-
ní a zápisu z jednání Sociální komise rady
města Nové Hrady přidělení bytu č. 8 - byt
po rekonstrukci, v domě DPS Nové Hrady
paní Marii Mikešové, Komařice.
(Rada obdržela zápis z jednání sociální komise
ze dne 17. 05. 2021 s doporučením pro radu.)

� 21. Zápis – finanční komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
finanční komise ze dne 12. 05. 2021.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční komise
ze dne 12. 05. 2021 s doporučením pro radu.)

� 22. Výběrové řízení na akci "Pořízení
vybavení do ZŠ Nové Hrady včetně
zajištění bezbariérovosti – pořízení IT
vybavení do ZŠ Nové Hrady"
Rada města na základě doporučení hodnoti-
cí komise schvaluje dodavatele Ing. Ivan
Štrosser na akci: Pořízení vybavení do ZŠ
Nové Hrady včetně zajištění bezbariérovosti
- pořízení IT vybavení do ZŠ Nové Hrady a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise ve věci posouzení a hodnocení zadáva-
cího řízení na akci "Pořízení vybavení do
ZŠ Nové Hrady včetně zajištění bezbariéro-
vosti - pořízení IT vybavení do ZŠ Nové
Hrady". V rámci zadávacího řízení byly po-
suzovány nabídky, které podaly společnosti
Ing. Ivan Štrosser, Z+M Partner, spol. s r. o.,
FLAME Systém s. r. o. a CCS International
s. r. o. Finanční komise doporučuje radě
města podepsat smlouvu s firmou Ing. Ivan
Štrosser, která podala nejvýhodnější nabídku
s nabídkovou cenou 912.100 Kč bez DPH.)

� 23. Darovací smlouva – MAS Sdružení Růže
Rada souhlasí s návrhem Darovací smlouvy
na poskytnutí peněžního daru pro účely pod-
pory talentovaných dětí a mládeže v regionu
působnosti Sdružení růže a dalšího rozvoje
regionu a postupuje žádost ke schválení za-
stupitelstvu města.

(Rada obdržela od společnosti MAS Sdru-
žení Růže z.s.p.o. žádost a návrh Darovací
smlouvy na poskytnutí peněžního daru pro
účely podpory talentovaných dětí a mládeže
v regionu působnosti Sdružení růže a další-
ho rozvoje regionu ve výši 26.400 Kč.)

� 24. Darovací smlouva – Mattoni 1783 a. s.
Rada schvaluje přijetí daru od společnos-
ti Mattoni 1783 a. s. ve věci darování zbo-
ží vlastní produkce v celkovém rozsahu
14.000 Kč a pověřuje starostu podpisem
darovací smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti Mattoni
1783 a.s. návrh darovací smlouvy ve věci
darování zboží vlastní produkce v celko-
vém rozsahu 14.000 Kč.)

� 25. Sponzorský dar – Mateřská škola
Nové Hrady
Rada města souhlasí s přijetím sponzorské-
ho daru ve formě cukrovinek na dětský den
pro MŠ Nové Hrady od firmy Flosman a. s.
Nové Hrady ve výši 1.281 Kč.
(Rada obdržela od MŠ Nové Hrady žádost
o schválení sponzorského daru ve formě
cukrovinek na dětský den v Mateřské škole
Nové Hrady od firmy Flosman a. s. Nové
Hrady ve výši 1.281 Kč.)

� 26. Zápis do MŠ 2020–2021
Rada města bere na vědomí informaci ředi-
telky MŠ Nové Hrady o zápisu do mateřské
školy pro školní rok 2021-2022.
(Rada obdržela informaci ředitelky MŠ
Nové Hrady o zápisu do mateřské školy pro
školní rok 2021-2022. Do MŠ bylo přijato
celkem 24 nových dětí, všem žadatelům
o přijetí bylo vyhověno.)

� 27. Elektrokola – pronájem městských kol
Rada města souhlasí s pronájmem elektrokol
pro rok 2021 a pověřuje místostarostu Mgr.
M. Jarolímka dalším jednáním ve věci zajiš-
tění podmínek k možnému pronajímání.
(Rada projednala v návaznosti na zapůjčená
kola od Jihočeské centrály cestovního ru-
chu (6 elektrokol bylo zapůjčeno od roku
2014) návrh na půjčování/pronájem elek-
trokol ve vlastnictví města Nové Hrady -
město vlastní 4 elektrokola a pro rok 2021.)

� 28. Označení budovy Komunitní centra
Rada města souhlasí s vypracováním a poří-
zením loga pro Komunitní centrum Nové
Hrady a Městskou knihovnu Nové Hrady
dle návrhu.
(Rada projednala grafický návrh a logo jako
označení Komunitního centra Nové Hrady
a Městské knihovny Nové Hrady dle návr-
hu. Rada souhlasila s pořízením loga.)

� 29. 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.)

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

INFORMACE Z RADNICE
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� 31. Správa a údržba silnic Jčk –
svodidla Hlinov
Rada města bere na vědomí informaci SÚS
Jčk, závodu České Budějovice o plánova-
ném zřízení svodidel na silnici č. II/156
v k.ú. Údolí u Nových Hradů.
(Rada byla informována starostou o vyjád-
ření SÚS Jčk, závodu České Budějovice,
kdy je připravováno zřízení svodidel na sil-
nici č. II/156 v KM 31,250 - 31,740, k.ú.
Údolí u Nových Hradů.)

� 32. Projekt Modernizace školní zahrady
pro rozvoj neformálního a zájmového
vzdělávání
Rada města souhlasí s podáním projektové
žádosti k projektu Modernizace školní za-
hrady pro rozvoj neformálního a zájmového
vzdělávání v rámci 19. výzvy MAS Sdruže-
ní Růže-IROP-Podpora infrastruktury pro
zájmové a neformální vzdělávání a celoži-
votní vzdělávání III.
(Rada města projednala návrh projekto-
vé žádosti k projektu Modernizace škol-
ní zahrady pro rozvoj neformálního a
zájmového vzdělávání, která je připra-
vena k podání v rámci 19. výzvy MAS
Sdružení Růže-IROP-Podpora infrastruk-
tury pro zájmové a neformální vzdělávání
a celoživotní vzdělávání III. Projekt řeší
modernizaci školní zahrady, včetně řešení
bezbariérových přístupů. Rozpočet dle pro-
jektové žádosti počítá s celkovými způsobi-
lými výdaji ve výši 2 105 000,-Kč, dotace
činí 95% (1 999 750,-Kč), podíl města N.
Hrady činí 5% (105 250,-Kč). Projekt též
počítá s nezpůsobilými výdaji projektu ve
výši 612 868,79 Kč.)

� 33. Pronájem Hotelu Máj
Rada města schvaluje záměr pronájmu po-
zemku parc. č. st. 470, jehož součástí je
stavba čp. 295, část objektu - restaurační za-
řízení, dle návrhu a zároveň pověřuje tajem-
níka MěÚ Nové Hrady zveřejněním záměru
na úřední desce města.
(Rada opětovně projednala podmínky pro-
nájmu části Hotelu Máj. Město Nové Hrady
má zájem pronajmout restaurační část hote-
lu (tzv. formanka, jídelna, kuchyň a její zá-
zemí). Návrh stanovil minimální částku
pronájmu na 12.500,- Kč/měsíc s tím, že
v období za rok 2021 zaplatí nájemce 5 ná-
jmů a jeden dostane zdarma (při předpoklá-
daném uzavření nájemní smlouvy od 01. 07.
2021). Návrh též řeší odpuštění nájemného
v případě nuceného uzavření předmětu ná-
jmu z důvodů na straně pronajímatele nebo
na základě nařízení státních či krajských or-
gánů (např. nouzový stav apod.).)

ZÁPIS z 13. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nové Hrady
konaného dne 31. května 2021

Přítomni:
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr Mi-
chale, Mgr. Michal Jarolímek, Marek Petrá-

šek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing.
František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vo-
choska, Miroslav Vrchota.

Omluveni:
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič

Celkem bylo přítomno
13 členů zastupitelstva.

Zapisovatel:
Bc. Ilona Volfová – referent městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se kona-
lo od 18.00 hodin v sále Kulturně-spolkového
domu v Nových Hradech. Bylo přítomno 13 čle-
nů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a za-
stupitelstvo je usnášeníschopné. Pan starosta
konstatoval, že zápis z 12. zasedání zastupitel-
stva byl řádně ověřen, předán ke zveřejnění a
nebyla vůči němu vznesena žádná námitka.

Před začátkem hlasování o programu pan
starosta předřadil k projednání bod č. 2 - slib no-
vého zastupitele. Pan starosta informoval o re-
zignaci členky zastupitelstva města Nové Hrady
za volební uskupení Společně pro Novohradsko
MUDr. Nataši Návarové ze dne 25.3.2021.

Rezignací člena zastupitelstva vzniká násle-
dujícího dne mandát člena zastupitelstva pro
náhradníka vzešlého z výsledku voleb (v rámci
daného volebního uskupení), v tomto případě
tedy mandát vznikl pro paní Moniku Šnokhau-
sovou.

Paní Monika Šnokhausová podala dne
25.3.2021 rezignaci na postavení náhradníka
za člena zastupitelstva města Nové Hrady za
volební uskupení Společně pro Novohradsko.

Na základě rezignací vzniká mandát zastu-
pitele pro pana Marka Petráška.

Pan Marek Petrášek složil slib člena Zastu-
pitelstva města Nových Hradů.

Zastupitelstvo města bere na vědomí slože-
ní slibu člena Zastupitelstva města Nových
Hradů pana Marka Petráška podle § 69 odst. 2
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 1
Marek Petrášek

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 12. zasedání

zastupitelstva
2. Rezignace členky zastupitelstva

– MUDr. N. Návarová, slib
Zastupitele M. Petráška

3. Dispozice s majetkem
4. Rozpočtové změny
5. Závěrečný účet města za rok 2020
6. Účetní závěrka města za rok 2020
7. Financování DA pro SDH Údolí
8. Program regenerace MPR MPZ
9. Žádost o znovuzvolení jako přísedící

u soudu – E. Stráská
10. OZV 1/2021, o místních poplatcích
11. Interpelace
12. Diskuse
13. Závěr a usnesení

Hlasování:
Pro 13
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mar-
tina Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale, Mgr.
Michal Jarolímek, Marek Petrášek, Bc. Jiří Plou-
har, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta navrhl složení návrhové komi-

se, a to: Mgr. Michal Jarolímek, Ing. František
Štangl, Martina Kourková

Hlasování:
Pro 11
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan
Kollmann, Petr Michale, Marek Petrášek, Bc.
Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 2
Mgr. Michal Jarolímek, Martina Kourková
Návrhová komise byla schválena - 11 hla-

sy. Předsedou komise byl zvolen: Mgr. Mi-
chal Jarolímek

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su z 13. jednání zastupitelstva: Bc. Josef Vo-
choska, Jan Kollmann

Hlasování:
Pro 11
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Petr Michale, Mgr. Michal
Jarolímek, Marek Petrášek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 2
Bc. Josef Vochoska, Jan Kollmann
Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle ná-

vrhu - 11 hlasy.

� 1. Kontrola usnesení z 12. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 12. jednání zastupitel-

stva přednesl přítomným starosta města Mgr.
Hokr.

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení z 12. zasedání zastupitelstva
města. - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Marek Petrášek, Bc. Jiří
Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se

� 2. Rezignace členky zastupitelstva –
MUDr. N. Návarová,
slib zastupitele M. Petráška

� 3. Dispozice s majetkem

3.1 Prodej pozemku – Svoboda
Pan starosta informoval o žádosti pana

Svobody, bytem Nové Hrady, který požádal
o dokoupení pozemku. Jedná se o pozemek,
který kopíruje hranici jeho současné zahrady,
která se nachází v lokalitě Pod Zámeckým.
Výměra pozemku po oddělení geometrickým
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plánem činí 125 m2 a cena pozemků je stano-
vena na 100 Kč/m2 + náklady na pořízení GP.

Bc. Vochoska se vyjádřil ke všem projed-
návaným majetkovým dispozicím a uvedl, že
finanční výbor k dispozicím s majetkem dal
souhlasné stanovisko.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části
pozemku parc. č. 333/52 v k. ú. Nové Hrady
(dle GP pozemek parc. č. 333/55 o výměře
125 m2) panu J. Svobodovi za částku 100 Kč/m2

+ náklady na pořízení GP a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy. - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr Micha-
le, Mgr. Michal Jarolímek, Marek Petrášek, Bc.
Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

3.2 Prodej pozemku – manželé Pelechovi
Pan starosta informoval o žádosti pana Pe-

lecha, kdy tato žádost vyplynula již z dřívější-
ho jednání s jeho matkou.

Jedná o prodej pozemku parc. č. 688/2
o výměře 227 m2 a částí pozemků parc. č.
688/3 (dle GP pozemek parc. č. 688/5 o výmě-
ře 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, oblast kolem rybníčku
před Kaplí na Jetzkabrunnu.

Osadní výbor s prodejem části pozemku
souhlasil s ohledem na zachování přístupu ke
studánce, bývalé kapli a památnému stromu.

Cena pozemků je stanovena na 100 Kč/m2

+ náklady na pořízení geometrického plánu.
Ing. Štangl poukázal na to, že dle výpisu

z katastru nemovitostí se na dotčených poze-
mcích nachází stavba (pozemek p.č. 688/2 -
vodní nádrž, uměla vodní plocha) a tudíž měs-
to v navrhovaném usnesení neprodává poze-
mek, ale stavbu a s prodejem nesouhlasil, když
si myslí, že tato skutečnost by se měla zohled-
nit i v ceně prodávaného pozemku.

Pan starosta odpověděl, že stavba na poze-
mku vedena není, jedná se pouze o způsob vy-
užití pozemku dle katastru nemovitostí. Nejedná
se o stavbu, která by byla kolaudovaná a byla
zapsána pod evidenčním číslem v katastru ne-
movitostí.

Pan starosta uvedl, že v navrhovaném usne-
sení bude dle připomínky Ing. Štangla doplněno
označení druhu pozemku, tedy "druh pozemku
- vodní plocha".

K vyšší ceně pozemku navrhovanou Ing.
Štanglem pan starosta uvedl, že i v minulosti
se vodní plochy prodávaly standardně za cenu
100 Kč/m2, kdy se cena vždy určovala podle
toho, zda se jedná o pozemky v extravilánu,
nebo intravilánu.

Ing. Štangl dále poukázal i na další prodej
dalších nemovitostí, kdy uvedl, že pokud se na
pozemcích, které se prodávají, nacházejí
vzrostlé stromy, nebo je zde umístěna stavba,
měl by být vypracován na takový prodej zna-

lecký posudek a stanovit tak adekvátní cenu
pozemku.

Pan starosta na základě připomínky vy-
zval zastupitele k vyjádření, k stanovené ceně
prodeje.

Bc. Plouhar uvedl, že cena prodeje poze-
mku je adekvátní, kdy se nejedná o vodní plo-
chu v takovém rozsahu, kterou by šlo využít
např. k rybolovu nebo k jinému využití, a pou-
ze by v navrhovaném usnesení prodeje upřes-
nil druh plochy.

Bc. Vochoska navrhoval aktualizovat směr-
nici č. 1/2011, kde jsou stanoveny ceny prodeje
nemovitostí.

Ing. Dorschner poukázal na prodeje poze-
mků v okolních obcích, kde se pozemky pro-
dávají za mnohem vyšší ceny a též souhlasil s
aktualizací směrnice.

Pan starosta uvedl, že nyní se pozemky
prodávají podle platné směrnice, kdy prozatím
její aktualizace provedena nebyla.

Pan Michale uvedl, že by se při prodeji dr-
žel aktuální směrnice, která je schválena, a při
dalších prodejích souhlasí s její aktualizací.

Pan starosta nechal hlasovat o prodeji po-
zemků dle platné směrnice a v navrhovaném
usnesení byl doplněn druh pozemku.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemku parc. č. 688/2 (druh pozemku - vodní
plocha) 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 po-
zemek parc. č. 1489/6 o výměře 331 m2) vše v
k. ú. Údolí u Nových Hradů manželům Ondře-
ji a Romaně Pelechovým, České Budějovice
za částku 100 Kč/m2 + náklady na pořízení GP
a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. -
12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr Micha-
le, Mgr. Michal Jarolímek, Marek Petrášek, Bc.
Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány,
Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 1
Ing. František Štangl
Zdržel se 0

3.3 Prodej pozemků – Píšová
Pan starosta informoval o projednání žá-

dosti Ing. Píšové o koupi částí pozemků v k.ú.
Byňov.

Jeden pozemek navazuje na pozemky, kte-
ré má paní Píšová ve vlastnictví. Další část po-
zemku zasahuje do bývalého hřiště, které se
dnes již nevyužívá, kdy se herní aktivity pře-
sunuly na náves.

Osadní výbor prodej pozemků projednal,
schválil a uvedl, že část prodávaného odděle-
ného pozemku z bývalého hřiště je zbytná.

Bc.Vochoska uvedl, že finanční výbor se
na základě zápisu Osadního výboru přiklání k
prodeji pozemků.

Ing. Štangl uvedl, že součástí pozemku č.
608/13 jsou vzrostlé stromy, tedy by se měla
upravit cena při jeho prodeji a aktualizovat
směrnici o cenách.

Pan starosta uvedl, že si myslí, že na daném
cípu pozemku vzrostlé stromy nejsou. Stromy
se nacházejí na pozemku, který již má paní Pí-
šová ve vlastnictví.

3.3.a
Zastupitelstvo města schvaluje prodej poze-

mku parc. č. 608/14 (dle GP parcela vznikla
oddělením od parc. č. 608/4) o výměře 719 m2

v k. ú. Byňov Ing. P. Píšové, Byňov za částku
100Kč/m2 + náklady na pořízení GP a pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy. - 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr Micha-
le, Mgr. Michal Jarolímek, Marek Petrášek, Bc.
Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány,
Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 1
Ing. František Štangl
Zdržel se 0

3.3.b
Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-

zemku 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
100Kč/m2 + náklady na pořízení GP a pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy. - 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr Micha-
le, Mgr. Michal Jarolímek, Marek Petrášek, Bc.
Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány,
Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 1
Ing. František Štangl
Zdržel se 0

3.4 Prodej pozemků – Macho
Pan starosta uvedl, že rada města projednala

žádost pana Macha, bytem České Budějovice
o prodeji části pozemku v k.ú. Obora u Vyšné-
ho. Jedná se část (pruh) pozemku v celkové šíři
6 m, který přímo sousedí s pozemkem pana
Macha a bude sloužit k uskladnění dřeva.

Projednání těchto prodejů v dané lokalitě
se řešilo již v minulých letech, kdy chalupáři
žádali o prodej pozemků, které se nacházejí
v těsné blízkosti jejich nemovitostí.

Osadní výbor s prodejem souhlasil a řešil
prodej i s ohledem na ovocný sad, který zde
byl vytvořen. Chalupáři se o sad ve spolupráci
s městem starají. Prodávaná část ale není sou-
částí sadu.

Cena pozemku je stanovena na 100 Kč/m2

+ náklady spojené s pořízením geometrického
plánu.

Pan Vicány uvedl, že i další chalupáři po-
žádali o odkup částí pozemku v bezprostřední
blízkosti jejich nemovitostí, kdy k narušení
funkčnosti ovocného sadu, který zde byl vy-
budován, nedojde.

Pan Petrášek uvedl, že mu na základě ur-
banistického hlediska přijde nevhodné tuto
velkou parcelu, která má potenciál k zástav-
bě nějakého objektu, rozparcelovat na malé
kousky a celou ji znehodnotit.

Pan starosta odpověděl, že se nejedná o po-
zemek, kde by se plánovalo stavební využití,
jedná se o sad, který byl dlouhé roky zarostlý a
díky aktivitě osadního výboru, TSM a města
zde vznikl ovocný sad. V rámci územního plá-
nu tato plocha není určena k zástavbě a způsob
jejího využití je kulturní a travní porosty.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 5

pokračování na str. 7
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V 18.47 odešel Ing. Štangl a nehlasoval
k danému bodu.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemku parc. č. 511/2 (dle GP parcela vznikla
oddělením od parc. č. 511) o výměře 165 m2

v k. ú. Obora u Vyšného panu J. Machovi, by-
tem České Budějovice za částku 100 Kč/m2 +
náklady spojené s pořízením GP a pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy. - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska,
Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 1
Marek Petrášek
Ing. František Štangl - nehlasoval
V 18.50 se vrátil Ing. Štangl.

3.5 Smlouva o zřízení věcného břemene –
areál roty

Pan starosta uvedl, že rada města obdržela
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových návrh smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti stezky a cesty.

Jedná se o pozemky, kdy se jeden nacháze-
jí v areálu bývalé roty a druhý těsně na areál
navazuje.

Pan starosta doplnil, že v případě, kdy by
nedošlo k uzavření této služebnosti, nemělo
by město ze zadní části přístup do horní části
areálu roty.

Jednorázová úplata je stanovena částkou
28 870 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene - služebnosti stez-
ky a cesty č. 27/21-UZSVM/C/6369/2019-AS
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových, územní pracoviště České Budějo-
vice na část pozemku parc. č. 844/6 a pozemek
parc. č. 844/8, vše v k. ú. Nové Hrady za jed-
norázovou úplatu ve výši 28.870 Kč a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy. - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mar-
tina Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Marek Petrášek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány,
Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

3.6 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – "Nové Hrady, Údolí -
TS V kopci, VN a NN"

Pan starosta uvedl, že v bodě 3.6 a v nava-
zujícím bodě v bodě 3.7 se jedná o projednání
návrhu smluv o smlouvách budoucích o zříze-
ní věcného břemene na stavbu "Nové Hrady,
Údolí - TS V kopci, VN a NN".

Jedná se o úpravy elektrického vedení, kte-
ré je vedeno ve dvou katastrálních území, a to
k.ú. Údolí u Nových Hradů a k.ú. Nové Hrady.

Pan starosta informoval o lokalitách, kde se
budou úpravy provádět, a uvedl, že se jedná o

přeložení kabelů. Kabel elektrického vedení
bude umístěn tak, aby mohla být realizována
bezproblémová výměna inženýrských sítí ve
vlastnictví města i soukromých nemovitostí v
dané lokalitě. Tato stavba je plánovaná na rok
2024-2025.

Pan starosta dále informoval o zpracované
projektové dokumentaci na výměnu kanaliza-
ce v ulici 5. května od Českého domu až do
úseku v Údolské bráně, kdy se tato výměna
kanalizace bude provádět dříve než úpravy
EG.D, a.s.

Jednorázová úplata je stanovena na 10.000
Kč bez DPH.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
č.:CB-001040016472/014-ASE o smlouvě
budoucí 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 10.000 Kč bez DPH a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy. - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Marek Petrášek, Bc. Jiří
Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

3.7 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – "Nové Hrady, Údolí -
TS V kopci, VN a NN"

Rozprava k tomuto bodu byla spojena s bo-
dem 3.6.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
č.: CB-001040016572/015-ASE o smlouvě
budoucí 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 10.000 Kč bez DPH a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy. - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mar-
tina Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale, Mgr.
Michal Jarolímek, Marek Petrášek, Bc. Jiří Plou-
har, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

3.8 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – "Janovka, čp. 155 a 157
- kabel NN"

Pan starosta informoval o návrhu smlouvy
od společnosti PRO 22 v.o.s., České Budějo-
vice o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene na stavbu "Janovka, čp. 155 a 157 -
kabel NN".

Stavbou bude zatížen pozemek p.č. 1456/2
v k.ú. Údolí u Nových Hradů.

Jednorázová úplata je stanovena na 10.000
Kč/m2.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
č.: CB-001030067139/002-PRO2 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se společ-
ností EG.D, a.s. Brno na akci: Janovka, čp.
155 a 157 - kabel NN, za jednorázovou úhradu
ve výši 10.000 Kč bez DPH a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy. - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Marek Petrášek, Bc. Jiří
Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 4. Rozpočtové změny

4.1 Rozpočtová opatření č. 2/2021, č.
3/2021, č. 4/2021

Pan starosta informoval o rozpočtových
opatřeních, která byla schválena radou.

Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtová opatření č. 2/2021, č. 3/2021 a č.
4/2021. - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Marek Petrášek, Bc. Jiří
Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

4.2 Rozpočtové opatření č. 6/2021
Pan starosta uvedl, že se jedná o rozpočto-

vé opatření, které spadá do kompetence zastu-
pitelstva města, kdy do rozpočtu města roku
2021 budou zahrnuty prostředky z minulých
let ve výši 5 milionů korun. Rozpočtové opat-
ření řeší přesun finančních prostředků z pře-
bytku hospodaření z minulých let tak, aby
mohlo docházet k bezproblémovému kofinan-
cování nabíhajících projektů.

Pan starosta informoval o úspěšném získání
dotací z Jihočeského Kraje, např. rekonstrukce
čp. 45 ve výši 790 tis. korun, rekonstrukce
domu čp. 188 v Komenského ulici ve výši
5 milionů korun, kde by měly vzniknout 4 by-
tové jednotky.

Ing. Štangl se dotazoval, zda v souvislosti
s rekonstrukcí č.p. 188 v Komenského ulici
(plánovaná přestavba 4 bytů) zůstane zachová-
na památková hodnota této nemovitosti a
uvedl, zda by nebylo vhodné tuto památkovou
hodnotu z této nemovitosti sejmout.

Pan starosta informoval o jednáních pra-
covní skupiny MPR a MPZ, které probíhá za
účasti památkářů, a uvedl, že před 2 lety byl
zpracovaný projekt na tento objekt, kde památ-
ková péče kladla podmínky této rekonstrukce a
prozatím této nemovitosti památková hodnota
zůstává. Díky tomu také město může čerpat
dotaci na opravu fasády z programu regenera-
ce městských památkových rezervací.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové
opatření č. 6/2021. - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mar-
tina Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale, Mgr.
Michal Jarolímek, Marek Petrášek, Bc. Jiří Plou-
har, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 6

pokračování na str. 8
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� 5. Závěrečný účet Města Nové Hrady
rok 2020
Pan starosta uvedl, že v souvislosti se Zá-

věrečným účtem Města Nové Hrady za rok
2020 se vždy projednával i přezkum hospoda-
ření a účetní závěrka.

Pan starosta informoval o konečných zů-
statcích na účtech města k 31.12.2021, které
činily celkem 21 250 000 Kč. Dále informoval
o celkových daňových a nedaňových příj-
mech, výdajích, čerpání úvěrů, o příjmech a
výdajích, přijatých dotacích, poskytnutých do-
tacích pro spolky a uvedl významné položky
příjmů pro Město Nové Hrady.

Dále pan starosta informoval o sociálním
fondu a hospodaření příspěvkových organiza-
cí, kdy Technické služby města Nových Hra-
dů hospodařily se ztrátou 248 361,69 Kč,
Základní škola Nové Hrady hospodařila se
ziskem 6 514,02 Kč, Mateřská škola Nové
Hrady hospodařila se ziskem 3 076,55 Kč a
Služby Nové Hrady, s.r.o. hospodařily se zis-
kem 275 179,52 Kč.

K přezkumu hospodaření pan starosta
uvedl, že přezkum probíhal ve dvou etapách,
kdy první etapa byla na podzim a druhá na
jaře. Závěrem přezkumu hospodaření je, že
nebyly zjištěny chyby ani nedostatky, kromě
chyb a nedostatků, zjištěných při dílčích pře-
zkoumáních, které již byly napraveny, tedy
nebyla ze strany Krajského úřadu Jihočeské
kraje Oddělení přezkumu a metodiky hospo-
daření obcí uvedena žádná negativní připo-
mínka k fungování města.

Pan starosta předal slovo Bc. Vochoskovi,
který za Finanční výbor Zastupitelstva města
Nové Hrady vypracoval hospodaření měst-
ských společností v roce 2020.

Bc. Vochoska uvedl, že k závěrečnému
účtu nemá finanční výbor připomínky. Dařilo
se plnit plánované daňové příjmy.

K příspěvkovým organizacím Bc. Vocho-
ska uvedl, že u Základní školy Nové Hrady
bylo vše v pořádku, pouze poukázal na doplň-
kovou činnost, tj. vyúčtování cizích strávníků
v jídelně. Mateřská škola Nové Hrady je bez
připomínek.

Technické služby města hospodařily se ztrá-
tou 248 000 Kč, kde upozornil na špatný tok
peněz. Služby Nové Hrady s.r.o. - tepelné hospo-
dářství hospodařily se ziskem 275 180 Kč, kde
upozornil na ztrátu z minulých let. Dále Bc.
Vochoska upozornil na vyšší cenu dodávané-
ho tepla oproti jiným obcím a potřebu získat
maximální možný počet budov pro vytápění
(zámek, Hotel Máj).

Závěrem pan Bc. Vochoska uvedl, že po-
drobná zpráva o hospodaření příspěvkových
organizací byla předána panu starostovi a je
otištěna v Novohradském zpravodaji.

Pan starosta uvedl, že u jídelny nejde o čin-
nost, která by měla pokrývat hlavní činnost.
K ceně tepla uvedl, že Hotel Máj nelze připojit
na centrální vytápění, když je město vázané
dotací a udržitelností projektu a zámek v No-
vých Hradech má vybudovanou vlastní kotel-
nu. Žádné další velké objekty, které by bylo

možné připojit na centrální vytápění, bohužel
v Nových Hradech nejsou.

Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný
účet Města Nové Hrady za rok 2020 a souhlasí
s celoročním hospodařením bez výhrad.

Zastupitelstvo města bere na vědomí a
schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2020 s výrokem "nebyly
zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a ne-
dostatků zjištěných při dílčích přezkoumá-
ních, které byly již napraveny". - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr Micha-
le, Mgr. Michal Jarolímek, Marek Petrášek, Bc.
Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 0

� 6. Účetní závěrka Města Nové Hrady
rok 2020
Zastupitelstvo města rozhodlo, že schvalo-

vaná Účetní závěrka Města Nové Hrady za rok
2020 poskytuje v rozsahu skutečností posuzo-
vaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.,
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a fi-
nanční situace Města Nových Hradů a účetní
závěrku schvaluje. - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr Micha-
le, Mgr. Michal Jarolímek, Marek Petrášek, Bc.
Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 0

� 7. Projekt: Město Nové Hrady –
Dopravní automobil (SDH Údolí)
Pan starosta informoval o projektu pod ná-

zvem "Město Nové Hrady - Dopravní automo-
bil (SDH Údolí), kdy nedílnou součástí
žádosti o vydání "rozhodnutí o poskytnutí do-
tace" je usnesení zastupitelstva města o zajiš-
tění podílu vlastních zdrojů.

Celková cena automobilu (včetně hasič-
ského přívěsu) je stanovena na cca. 1,5 mil.
korun.

Výše vlastních zdrojů je tvořena rozdílem
mezi celkovou cenou dopravního automobilu
a poskytnutou dotací, kterou se městu podařilo
získat ve výši 750 000 Kč. (450 000 Kč dotace
Gen. ředitelství HZS ČR + 300 000 Kč dotace
Jihočeský kraj)

Pan starosta blíže specifikoval požadovaný
hasičský automobil a uvedl, že z důvodu, kdy
dodavatelé mají velký problém zajistit kompo-
nenty pro sestavení tohoto automobilu, bylo
požádáno o prodloužení této dotace až do roku
2022.

Závěrem pan starosta informoval o dohodě
mezi SDH Nové Hrady a SDH Údolí, kdy
SDH Nové Hrady nepodalo v roce 2020 žá-
dost na pořízení tohoto automobilu a umožnilo
jej tak získat SDH Údolí. Žádost o dopravní
automobil pro SDH Nové Hrady byla podána
v letošním roce.

Zastupitelstvo města schvaluje dofinanco-
vání rozdílu mezi celkovou cenou dopravního
automobilu a poskytnutými dotacemi (450
000 Kč dotace GŘ HZS ČR + 300 000 Kč do-
tace Jihočeský kraj) do plné výše z vlastních
zdrojů v rámci projektu Město Nové Hrady -
DA (SDH Údolí). - 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr Micha-
le, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 1
Marek Petrášek

� 8. Program regenerace MPR a MPZ –
přiznání finančního podílu města
Pan starosta sdělil, že rada projednala in-

formaci o čerpání podpory z Programu rege-
nerace 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.

K plánovaným akcím (nátěr střechy kovár-
ny, Buquoyská hrobka - II. etapa, fasáda čp.
74 spolkový dům a fasáda čp. 11 na náměstí),
které byly navrženy k realizaci pro rok 2021,
předložil MěÚ Nové Hrady, Investiční a ma-
jetkový odbor rozpis financování.

Městu Nové Hrady se při výběrových ří-
zení podařilo vysoutěžit velmi příznivé ceny
těchto oprav. Město N. Hrady zároveň
v rámci tohoto programu podporuje i sou-
kromé vlastníky památkově chráněných ob-
jektů. V letošním roce je k realizaci navržena
fasáda objektu čp. 78 (majitelé manželé
Šlencovi), kdy město z vlastních prostřed-
ků kofinancuje podíl opravy ve výši 10 %,
tj. 18 700 Kč, vlastník se podílí částkou
75 162 Kč a dotace z Programu MPR a MPZ
je ve výši 93.000 Kč.

Dále pan starosta uvedl, že všechny tyto
akce byly projednávány pracovní skupinou,
včetně památkářů.

Pan Petrášek se dotazoval, na rekonstrukci
čp. 74.

Pan starosta odpověděl, že rekonstrukce se
dělala cca. před 10 lety, kdy rekonstrukce se
týkala interiéru a nedělala se fasáda. Nyní se
budou provádět úpravy pod římsou a venkov-
ní fasáda.

Závěrem pan starosta řekl, že je důležité
mít připravené další objekty, na kterých se v
rámci programu regenerace budou provádět
opravy, ať už se jedná o budovy v majetku
města nebo soukromých majitelů.

Zastupitelstvo města bere na vědomí akce
zařazené do Programu regenerace MPR a
MPZ v roce 2021 dle návrhu.

Zastupitelstvo města schvaluje kofinanco-
vání podílu ve výši 18 700 Kč (10%) z pros-
tředků města Nové Hrady u akce soukromého
majitele nemovité kulturní památky čp. 78
rámci realizace Programu regenerace MPR a
MPZ pro rok 2021. - 13 hlasy.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 7

pokračování na str. 9
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Hlasování:
Pro 13
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Marek Petrášek, Bc. Jiří
Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 9. Znovuzvolení – přísedící u soudu
Pan starosta informoval o žádosti Okresní-

ho soudu v Českých Budějovicích o znovuz-
volení paní Evy Stráské do funkce přísedící
pro OS České Budějovice.

Paní Stráská již tuto funkci vykonávala a
končí jí volební období dne 14.9.2021.

Zastupitelstvo města volí paní Evu Strá-
skou do funkce přísedící pro Okresní soud v
Českých Budějovicích. - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Marek Petrášek, Bc. Jiří
Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 10. OZV č. 1/2021
Pan starosta uvedl, že rada projednala ná-

vrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o
místních poplatcích a předal slovo panu mís-
tostarostovi Mgr. Jarolímkovi.

Mgr. Jarolímek uvedl, že se jedná o nový
návrh obecně závazné vyhlášky, který zpraco-
vává podněty ze strany Odboru veřejné sprá-
vy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR a
platné legislativy, kdy se jedná pouze o for-
mální úpravu této vyhlášky.

Pan Jarolímek upřesnil, že úprava vyhlášky
se týká článku 8 druhého odstavce (poplatek z
pobytu), kde bylo doplněno, co není předmě-
tem poplatku, a z článku 12 se tento předmět
poplatku odebral. Další části vyhlášky nebyly
změněny.

Zastupitelstvo města vydává Obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 1/2021 o místních poplat-
cích. - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Marek Petrášek, Bc. Jiří
Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 11. Interpelace
Nebyla podána interpelace.

� 12. Diskuse
Pan starosta informoval o probíhajícím

pronájmu hotelu Máj, a to v podobě ubytování
zaměstnanců společnosti Magna Cartech
s.r.o., České Velenice. Pan starosta vysvětlil

režim ubytování a uvedl, že tento pronájem
během prvních 4 měsíců, po odečtení všech
nákladů, přinesl městu zisk 278 000 Kč. Uby-
tování podléhá kontrolám a problémy s ubyto-
vanými lidmi zde nejsou. Na základě této
skutečnosti je předpoklad, že tato služba bude
pokračovat i během letních měsíců. Získané
prostředky budou použity k dokončení dalších
aktivit na tomto objektu, jako jsou úpravy ku-
chyně nebo úpravy na sále.

Na samotný sál byly podány žádosti o dota-
ci na osvětlení sálu, osvětlení jeviště a poříze-
ní nového vybavení v podobě stolů a židlí.

Dále pan starosta informoval o realizaci
nového vrtu na Veveří, kde na základě průzku-
mu je odhad 240 m3 vody, což je denní spotře-
ba města Nové Hrady. Městu se tímto vrtem
podaří zvýšit zabezpečení soběstačnosti vody
a město by nebylo závislé jen na Jedlici.

Ing. Štangl se vyjádřil ke zdroji vody, kdy
uvedl, že Město Nové Hrady čerpá vodu z Jed-
lice a nyní jsou nové vrty na Veveří. Ing.
Štangl se dotazoval, zda se v této chvíli jedná o
dostatečné zdroje pitné vody a zda se neuvažu-
je o přivaděči vody z vrtu na začátku Byňova.

Pan starosta odpověděl, že průměrná denní
spotřeba města je 240 m3, v sezóně se spotřeba
zvyšuje na cca 450 m3. Tuto spotřebu město
zvládalo při zapojení Jedlice a potoka a dopl-
nění 80 m3 z jednoho vrtu na Veveří. Město
dále hledalo další zdroje vody poblíž města.
Byl proveden průzkumný vrt na poli v lokalitě
Pod vodárnou, kde voda nebyla. Dále byla vy-
tipována další 2 místa (pozemky pana Štyse a
lokalita na Veveří v blízkosti hlavního přiva-
děče a úpravny vody).

Na základě realizace nového vrtu na Veve-
ří město dokáže zabezpečit soběstačnost vody
pro město a není prozatím potřeba řešit přívod
vody z Byňova, kde by se přívod vody pohy-
boval v řádu milionů korun.

Pan Vicány se dotazoval, zda se městu po-
dařilo zajistit jiného dětského lékaře.

Pan starosta opětovně informoval o jedná-
ních a přístupu paní doktorky Šebestové, která
ordinaci na Nových Hradech neotevře. Dále
uvedl, že Město Nové Hrady v součinnosti
s obcemi Horní Stropnice a Hranice podalo ke
Krajskému úřadu pro Jihočeský kraj žádost
o vypsání nového výběrového řízení na dět-
ského lékaře.

Pan Dorschner poukázal na hluk a přemís-
tění skateparku na autobusové nádraží.

Pan starosta uvedl, že město vyšlo přesu-
nem skateparku vstříc panu Vochozkovi, kte-
rý dlouhodobě usiloval o přemístění z lokality
v blízkosti jeho domu. Město Nové Hrady ten-
to skatepark přesunulo dočasně na autobusové
nádraží, kde toto umístění není ideální a je do-
časné. Na základě podané žádosti o dotaci by
měl vzniknout nový skatepark v areálu TJ za
fotbalovou brankou ve směru na Nakolice a
prvky by měly být z autobusového nádraží
přemístěny.

Zastupitelé se společně shodli na vypraco-
vání aktualizace směrnice pro oceňování po-
zemků.

Závěrem pan starosta informoval o probíha-
jících změnách v územním plánu, kdy se vyjád-
řil k veřejnému projednání, došlých námitkám,
které se vypořádávají, a uvedl, že proběhne
opakované veřejné projednání územního plá-
nu, které se bude týkat lokalit, ve kterých byly
vzneseny námitky.

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

na 13. jednání zastupitelstva a sdělil předběž-
ný termín dalšího jednání zastupitelstva.

Starosta města ve 20.15 hodin ukončil jed-
nání zastupitelstva.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 8

Den ochrany přírody 2021
Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje, v sobotu 19. 6. 2021 jsme se od 14:00 hodin

sešli opět v zámeckém parku při Dni ochrany přírody, myslivosti, rybářství a včelařství 2021
– Memoriálu Ing. Ludovíta Kasana, abychom si připomněli měsíc červen, který je již od roku
1959 vyhlášen Měsícem myslivosti a ochrany přírody.

Jsme přesvědčeni, že se tato akce i přes současnou dobu vydařila na výbornou, o čemž jste
nás přesvědčili vy všichni, kteří jste přišli a celé odpoledne a večer jste si užili zábavu spolu s
námi. Při devátém ročníku měly děti opět možnost soutěžit na stanovištích, které připravili
myslivci, ochránci přírody, rybáři, včelaři a nováček dne Sbor dobrovolných hasičů SDH Nové
Hrady, zastoupené Radkem Bandíkem a Radkem Homolkou. Hudební doprovod zajistil Josef
Vochoska se svou novohradskou kapelou PARTY. O občerstvení se postaraly spolky Cech sv.
Huberta, Myslivecký spolek Nové Hrady, dcery Ing. Kasana a Restaurace Pod Zámeckým.

Program běžel podle harmonogramu, ale ani my jsme se nevyhnuli drobným změnám. Ze
zdravotních důvodů se omluvila z akce Mgr. Markéta Kypetová, která byla připravena vozit
děti na svém koni, ale zajistila sponzorsky balík slámy, který posloužil, jako střeliště a ná-
sledně pro volnou zábavu dětí. Vystoupení sokolníka je samozřejmostí a i letos vzbudil
u návštěvníků velký obdiv. Dřevorubecký závod organizovaný bratry Lubošem a Petrem Šu-
listovými nemohl chybět. Výkony, které dřevorubci předváděli byli obdivuhodné, neboť
v horku, které panovalo, nebyl snadný žádný pohyb, natož ten se sekerou, motorovou pilou
nebo při běhu s kulatinou. Mezi šesti startujícími týmy byl ten nejlepší z Kamenné, vedený
Karlem Vaculou. Tento tým obhájil vítězství z roku 2019 a získal do své sbírky druhý zlatý
novohradský řetěz a další ceny.

Hod polenem je další disciplína, která budí velký zájem. Cenu do soutěže letos věnoval,
stejně, jako v uplynulých létech, do kategorie muži, Myslivecký spolek Kamenná zastoupená
panem Jaroslavem Jarošem. Vítěz pan Tomáš Gregor z Nových Hradů byl mezi muži nejlep-

pokračování na str. 10
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ší a odnesl si poukaz na celý kus srnce a balení Dobré vody od sponzora Poděbradka, a.s., Dobrá
voda Byňov. Mezi ženami byla nejlepší Martina Sokolíková, která si odnesla cenu od paní Miluš-
ky Vochoskové, poukaz na masáž, poukaz na celodenní zapůjčení koloběžek Kostka od paní Len-
ky Brychtové a dort věnovaný panem Valterem z Trhových Svinů. Překvapení bylo připraveno pro
děti, kterých se účastnil hojný počet a soutěžní lístky jich odevzdalo rovných sto patnáct!!! Kromě
papírových pytlíků naplněných dobrotami, byly losovány čtyři kompletně vybavené rybářské pru-
ty, které věnovaly dětem dcery pana Kasana Maruška a Luďka. Ty také připravily i báječné grilo-
vané pstruhy, které dodal sponzorsky Jihočeský rybářský svaz, zastoupený jednatelem panem
Štěpánem a panem Štojdlem s dalšími propagačními materiály.

Organizace letošního ročníku nebyla vůbec jednoduchá a dalo hodně práce vše připravit a do-
ladit dle současné situace tak, aby veškeré aktivity odpovídaly epidemiologické situaci v naší re-
publice. O to více jsme rádi, že akci navštívilo okolo pěti set návštěvníků, kteří nás podpořili
dobrovolným vstupným v celkové výši 6,790,- Kč. Jakým směrem budou peníze využity, bude
projednáno organizátory akce. Co víme je to, že vybrané peníze půjdou opět zpět směrem k ve-
řejnosti a zejména dětem za účelem propagace ochrany přírody.

Tradičně na tomto místě zmiňujeme sponzory, bez kterých by akce sice možná byla, ale urči-
tě ne v takovém rozsahu. Vše stojí peníze a těch není na takovouto akci nikdy dost. Poděkování
proto zaslouží naši partneři: město Nové Hrady zastoupené starostou Mgr. Hokrem, Technické
služby města N. Hrady zastoupené Alenou Kedrušovou a jejich zaměstnancům, Jihočeský kraj
zastoupený Mgr. Bc. Antonínem Krákem, který nad naší akcí převzal záštitu, kapela Veselá mu-
zika a PARTY zastoupenou kapelníkem Josefem Vochoskou, společnost Kámen a písek Český
Krumlov zastoupenou generálním ředitelem Otakarem Veselým, Maruškou Dvořákovou a To-
mášem Dvořákem, Jihočeský rybářský svaz České Budějovice v zastoupení pana Ing. Štěpána,
Mgr. Markéta Kypetová, Novohradské hory, s.r.o, Akademie věd ČR se sídlem v Nových Hra-
dech, zastoupenou panem Petrem Hambergerem, Restaurace Pod Zámeckým zastoupenou
Františkem Jandou, SDH Nové Hrady, zastoupený Radkem Bandíkem a Radkem Homolkou a
TJ Nové Hrady zastoupenou Ivanem Dorotovičem.

Poděkování zaslouží i všichni rodinní příslušníci a kamarádi organizátorů, kteří bez ohledu
na počasí, rodinu a své další zájmy obětují to nejcennější, svůj čas, pro poznání a zábavu dru-
hých. Vám všem, kteří nás podporujete, moc děkujeme a pevně věříme, že se dne 18. 6. 2021 ve
14:00 hodin sejdeme u jubilejního 10. ročníku Dne ochrany přírody, myslivosti, rybářství a
včelařství 2022.

Těšíme se s vámi na shledanou. Za organizátory: Bry., Sta., Voch., Zme., Marh.

EKO-KOM
ÚSPORA EMISÍ 2020

Město Nové Hrady obdrželo od společ-
nosti EKO-KOM, a.s. osvědčení o úspoře
emisí za rok 2020. Díky recyklaci a využití
papíru, skla, plastů, kovů a nápojových
kartónů obyvatelé našeho města a přileh-
lých osad přispěli ke zlepšení životního
prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.

Úspora, kterou jsme dosáhli,
představuje:

Emise CO2 ekv.        128,352 tun
Úspora energie:     3 314 830 MJ

Děkujeme Vám, že třídíte! OŽP

Den ochrany přírody 2021 (pokračování ze str. 11) Provoz ordinace

MUDr. N. Návarové
červenec, srpen 2021
(doba letních prázdnin):

pondělí 7 – 12 hod.
úterý 12 – 17 hod.
středa 7 – 12 hod.
čtvrtek 7 – 11 hod.
pátek neordinuje

− od 9.00 hod. – ordinace vždy jen pro
objednané pacienty

− poslední pacient bude ošetřen 30 min.
před koncem provozní doby
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Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat

paní Veře Ondřichové
za nalezenou naši platební kartu.

Patří Vám velký dík.
E. Búdová

Pro-rodinná akce u Viláku
aneb Obyčejná sobota u rybníka

Poslední sobota v červnu byla snad v celém
našem regionu ve znamení kulturních akcí. A
to nejen proto, že byl za všemi dlouhý „covi-
dový půst“ bez veřejných společenských a
mezilidských kontaktů, ale i proto, že k pos-
lednímu předprázdninovému víkendu se to ra-
dování a slavení tak nějak hodí. Než se děti
rozběhnou na prázdniny a dospěláci na dovo-
lenou, je fajn společně doma ještě něco pěkné-
ho zažít. A to bylo záměrem Pro-rodinné akce
u Viláku s programem pro celou rodinu.

Program začal ráno v 10 hodin, kdy jsme
na břehu rybníka pokřtili novou dřevěnou so-
chu od Martina Bicana. K Andělce, která
k nám „slétla“ vloni v prosinci, tak přibyla Vo-
děnka, která je vyjádřením úcty k vodě a i na
její ochranu. Po přivítání Voděnky se nás
„ujaly“ Soňa a Klára, které vedou dětský ta-
neční kroužek Rytmík, aby nás trochu dopo-
ledne rozhýbaly. Na to došlo i odpoledne, kdy
své taneční vystoupení předvedly jejich malé
svěřenkyně. Bylo to velmi milé a pěkné
hudebně-taneční „retro“ vystoupení v nových

kostýmech a do pohybu se jim podařilo dostat
i přihlížející rodiče.

Po celý den vodní plochu „brázdily“ dva
čluny s příjemnými lodivody. A ačkoli „vstu-
penka“ na čluny byla trochu neobvyklá, niko-
ho zřejmě neodradila k „výletní plavbě“. Tou
vstupenkou na loď byla totiž básnička, kterou
bylo třeba vytvořit a napsat, a podle smíchu na
břehu to ani nebylo příliš náročné. Na básnič-
ky jste však mohli narazit i na „rozvěšeném
prádle“ po obvodu rybníka nebo při společ-
ném tvoření na břehu. Odměnou za tvůrčí sna-
hu pak bylo právě „to prádlo“, tedy trička
s potištěnými básničkami.

Do programu se od 14 hodin přidala kapela
Rokeři, která svým repertoárem potěšila asi
všechny. Rokeři totiž docela slušně zahráli to,
co většina lidí znala nebo na tom „vyrostla“, a
hodně lidí si tak mohlo pobrukovat s kapelou.
Po celé odpoledne byla k dispozici i nabídka
na „lehké“ i „buřtové“ občerstvení a vodní pit-
ný režim s Dobrou vodou. Závěr odpoledne
vyústil plaveckým „závodem“, do kterého se

Velké poděkování všem, kteří
umožnili důstojné rozloučení
s Pepou Janouškem

Situace byla tristní, a přesto hodně přá-
tel doprovodilo Pepu na jeho poslední ces-
tě. Žil v našem městě víc než třičtvrtě
století. Svým založením byl společenský,
přátelský, takže hodně známý. Když v ji-
nošském věku snil o životě, zapíchl kružít-
ko do mapy a říkal si – kam mne asi osud
dovede. Kdo ví proč, to bylo z Hradů do
Údolí,… ale před tím poznal Prahu, Poprad
v Tatrách, Pardubice, široké okolí na tan-
covačkách, no, zůstal doma. Přesto aktivitu
neztratil. Chtěl prožít život se vším co nabí-
zí. Vrozené charizma mu pomáhalo získat
přízeň mnohých. Ale obrovská nepřízeň osu-
du nám zničila perspektivu ve všem. Je velká
škoda, že se nedočkal obyčejného štěstí,
které nám vzal nejen osud – empatičtí vědí.
Musím vážit slova… Snad se ve změněném
světě obrátí kolo dějin. Alespoň pro jeho
syna, kterého sice jméno z „Pohádky máje“
pohádkový život neoblažil, ale naděje zů-
stává. Je vykoupena prožitým trápením.

Pepa prožil 16 měsíců v bezmocném
stavu a opět ta nepřízeň – zákazy návštěv,
roušky, 15 ti minutové setkání… Přesto
měl na Dobré Vodě vstřícnost a pochopení
všeho. Sestřička Jitka Pavlíků a jeho kama-
rádka z myslivosti byla s ním v posledních
chvílích… Ve smuteční síni myslivci na
čestném místě, nezapomenutelné rozlouče-
ní ve výstižném podání. Hudební doprovod
z jímavých melodií, zvlášť Ríšou dodaná
melodie z „Tmavomodrého světa“, se kte-
rou se loučil s tátou…

Moc děkujeme všem za množství květin,
za účast přátel získaných při pobytu na Ja-
novce, přijeli z daleka. Moc si toho vážíme.

Dnes, 5.6., bychom spolu byli coby ro-
dina 56 let. No a květin Pepa dostal – je
doma – vynahrazujeme mu ten čas. Dobré i
zlé se neztrácí, ale sčítá se na harddisku ži-
vota. Vesmír je všude – bolest je v nás.

Jarka, Ríša, Maruška

POMOC TORNÁDEM ZASAŽENÝM
OBCÍM NA JIŽNÍ MORAVĚ

Vážení spoluobčané,
všichni jsme jistě byli zasaženi zprávami o tornádem poničených obcích na jihu Moravy.

V rámci celé České republiky se zvedla ohromná vlna solidarity a mnoho lidí se snaží pomáhat.
Někdo posílal peníze na různé účty (obce, kraj, charita ad.), jiní organizovali materiální pomoc
či sami jeli pomáhat.

Město Nové Hrady oslovilo přímo městys Moravská Nová Ves a nabídlo místnímu panu sta-
rostovi Mgr. Bc. M. Košutovi různé formy pomoci – od organizování pobytu pro děti, finanční
pomoc až po pomoc lidskou a materiální. Pan starosta nám sdělil, že v tento moment budou pot-
řebovat zejména lidskou pomoc ve formě řemeslníků, kteří by pak na konkrétních rodinných do-
mech či obecních objektech pomohli se zednickými, tesařskými a jinými odbornými pracemi.

Pokud máte zájem i nadále pomoci, můžete tak i Vy učinit několika způsoby:

1) Zaslat finanční obnos na některý z transparentních účtů:
− transparentní účet Městyse Moravská Nová Ves:  6013203349/0800

variabilní symbol 1 je určen pro Městys Moravská Nová Ves
variabilní symbol 2 je určen pro Základní školu
variabilní symbol 3 je určen pro Mateřskou školu

− Finanční sbírka Jihomoravského kraj - pro všechny postižené obce
Číslo účtu: 123-3116420297/0100

2) Nabídnout vlastní řemeslnou či jinou pracovní zručnost a čas
a) Formou registrace přímo na jižní Moravě přes mailové adresy: krizovy.stab@jmk.cz nebo

dobrovolnici@jmk.cz Tam napíšete, kdy můžete pomoci a jakou práci (profesi) jste schopní
vykonávat.

b) Formou registrace u nás v N. Hradech na email: ilonav@novehrady.cz nebo telefonní číslo
386 101 010. My bychom se pokusili dát místní dobrovolníky dohromady a zajistili bychom
dopravu a další servis pro ty, kteří by třeba na víkend či jednotlivé dny byli ochotni vyrazit
pomáhat.

3) Nabídnout materiální pomoc ve formě stavebního materiálu, který bychom následně
společně dopravili do postižené oblasti.
Naši pomoc koordinujeme se starosty Horní Stropnice a Petříkova a také s dalšími obcemi
v rámci Sdružení Růže. Zejména u vytváření týmů pro stavební práce se tak může lépe poda-
řit vytvoření skupin, které mohou pomoci při realizaci konkrétních potřebných úkolů.
Děkujeme Vám, že pomáháte jakoukoliv formou!

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

pokračování na str. 12
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Tato aktivita je podporována dotací MPSV
v NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2021

spontánně vrhly nejen děti, ale přidalo se i ně-
kolik dospěláků. A tak rybník zažil i plavecký
„souboj generací“.

Doufám, že každý, kdo se přišel pobavit,
projít k rybníku nebo se alespoň na chvíli
mihnul mezi ostatními lidmi, byl příjemně
potěšen z programu i mezilidského setkání a
že si ten den užil. O program, dobrou atmo-
sféru a příjemné zážitky se postaralo několik
lidí a organizací: Taneční kroužek Rytmík se
Soňou Maršálkovou a Klárou Bandíkovou,
lodivodové Jirka Plouhar, Matyáš Plouhar
a Vojta Drachovský, kapela Rokeři, Pavel
Hamberger, Veronika Valíčková, Lucie So-
vová a dobrovolníci z Komunitního centra,
o technické zajištění akce se postarali zaměst-
nanci TSM, s instalací sochy pomohli Petr Ka-

lát a Vladimír Kubeš. Děkuji všem za skvělou
a ochotnou spolupráci, bez které by nemohlo
vzniknout jedno obyčejné a báječné sobotní
mezi-lidské setkání.

Pro-rodinná akce u Viláku byla součástí
programu města Nové Hrady v rámci finanč-
ní podpory ze soutěže Obec přátelská rodině,
kterou stále MPSV každoročně vyhlašuje, a
podporuje tím občanská a mezilidská setkává-
ní. V této soutěži bylo naše město letos opět
úspěšné. A vzhledem k tomu, že za finanční
ocenění je možné nabídnout a rozšířit pro spo-
luobčany tzv. „měkké aktivity“, tedy aktivity
neinvestiční, budeme tak konat do té míry, jak
nám to zdravotně-společenská situace dovolí.

Přeji všem pěkná mezilidská setkávání po
celé léto, vlídné počasí a zdravé tělo i mysl.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady

(pokračování ze str. 11)
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Co se dělo ve školce…
Zdravíme všechny z naší prosluněné školky a moc nás těší, že se

s vámi můžeme podělit o naše aktivity, které jsou nyní ve školce
v plném proudu.

26. května se u dětí ze žluté budovy uskutečnil projektový den „Zví-
řátka na statku“. Za malými dětmi přišla na návštěvu zvířátka, a to kon-
krétně kohout se slepičkou, rybičky, králíci a kočička. Děti si se zvířátky
mohly pohrát, pohladit si je a dozvěděly se mnoho zajímavostí.

Jako každý rok 1. června jsme s dětmi oslavili Mezinárodní den dětí
uspořádáním sportovních her. Děti si zasoutěžily a odměnou jim byl
diplom, medaile a sladkosti, za které děkujeme sponzoru obchodnímu
řetězci Flop v Nových Hradech.

Hned 3. června podnikly děti z duhové budovy výlet, pořádaný
MAS Sdružení Růže, a to do ZOO „Na Hrádečku“ a do „Obludiště“.
Počasí nám přálo, v Obludišti jsme se neztratili a děti si užily opravdu
nádherný den. Aby nebylo dětem ze žluté budovy líto, i ony 7. června
vyrazily za zvířátky, a to do ZOO Dvorec. Počasí bylo také skvělé a zví-
řátka se nám ukázala v plné kráse. Paní ošetřovatelka ze ZOO dětem
řekla spoustu zajímavých věcí. Mohly si sáhnout na osten z dikobraza,
hadí kůži, srst ze zebry a tygří dráp. Protože zvířecích kamarádů není
nikdy dost, 8. června za námi přišli myslivci z místního mysliveckého
spolku, a to paní Marhounová a pan Weger. Bylo to letos již poněkoli-
káté a děti překvapily svými znalostmi o ochraně přírody. Velmi se
těšíme na pokračování spolupráce v příštím roce a moc děkujeme.

Naše školka je již druhým rokem zapojena do projektu EduSTEM, kde s dětmi provozujeme
badatelské a jazykové aktivity. V rámci tohoto projektu jsme 10. června při online setkání s pra-
covníky Technického muzea ve Vídni celé dopoledne společně „bádali“ a snažili se pochopit ur-
čité fyzikální a chemické zákonitosti. Pro děti tato činnost není rozhodně neznámá, protože celý
rok své jazykové chvilky s němčinou prostřídáváme právě s vymýšlením a zkoušením různých
pokusů. V dětech se hravou formou snažíme vzbudit zájem o fyzikální zákony, techniku, chemii
atd. již v prostředí mateřské školy.

Každý rok také chodíme s předškoláky ke konci školního roku do ZUŠ, kde místní pedagogo-
vé s dětmi společně zpívají, rytmizují, kreslí a tančí. Dítě se může rozhodnout, zda by mělo zá-
jem navštěvovat některý z oborů, který ZUŠ nabízí. Letos to bylo trochu jinak a pedagogové ze
ZUŠ přišli za dětmi do mateřské školy. Děti poté dostaly přihlášky a dle vlastního uvážení mohli
rodiče děti přihlásit na určitý obor.

Protože nám letošní školní rok 32 předškoláků odchází do školy, dne 17. června jsme pro ně
uspořádali slavnostní pasování na školáky panem starostou. Za přítomnosti rodičů a paní fotograf-
ky se děti oficiálně rozloučily se školkou a pomalu se připravují na start nové životní etapy. Přejeme
jim, ať se jim ve škole líbí a těšíme se, až se na nás do školky někdy zase přijdou podívatJ.

Vaše novohradská školka

Rozloučení s předškoláky

Slavnostní pasování na školáky

Sportovní hry BroučciVýlet nejmenších do ZOO

Zvířátka ze statku ve školceŽabičky a Koťátka v ZOO
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Naše červnové
aktivity

Rádi chodíme do školy, ale zajímá nás také
spousta jiných věcí. Hodiny tělesné výchovy
jsme trávili na čerstvém vzduchu a zkusili
jsme to osvěžit hrou s míčem a také jsme si vy-
zkoušeli některé atletické disciplíny a vznikl
z toho atletický víceboj.

Pasování na čtenáře bylo pro nás zajímavé
- museli jsme dokázat, že čtení i přesto, že vý-
uka byla nejen prezenční, ale i distanční, je
velmi důležité pro další rozšiřování obzorů.
A protože rádi malujeme a tvoříme, navštívili
jsme Koželužnu, kde probíhá výstava obrazů
zajímavé dřevomalby. Výstava se nám moc lí-
bila a také jsme se pokusili společně obrázek
touto technikou vytvořit. Příště si to zkusíme
při hodinách výtvarné výchovy. Ale na to se
připravíme až po prázdninách.

Žáci I.A + Mgr. Jana Tomášková

Pasování na čtenáře
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Připravujeme na červenec

ČESKO/RAKOUSKÝ
hudební MINIfestival

Nové Hrady – Zevlův mlýn

31.7.2021
Program
od 18 h
Newcomer (A)

od 19.30 h
Bergfried (A)

od 21 h
Ramones Revival (ČR)

od 22.30 h
The Hope (ČR)

Hudební setkání mladých i zkušenějších muzikantů
z česko-rakouského regionu.

Občerstvení v areálu Zevlova mlýna, vstupné dobrovolné.

Pořádá město Nové hrady v rámci projektu
Hudba spojuje – Musik verbindet

Divadla, koncerty nebo Hrátky na palubě
Ačkoli pršelo…

Teprve napodruhé se nám podařilo uskutečnit venkovní divadelní
představení Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách, které
na námět knihy Allana a Barbary Peasových napsal Miroslav Hanuš.
Na letošní polovinu června bylo představení přesunuto z minulého roku
a členové Divadelní společnosti Jablonský z Jindřichova Hradce se vel-
mi těšili, jak si u nás na hradním nádvoří konečně zahrají. Těšilo se
zhruba i sto padesát diváků a bohužel se těšil i déšť, který padal téměř
celé představení. Naštěstí technické zajištění, tedy zastřešené pódium,
nám umožnilo představení předčasně neukončit, ale dohrát a dokoukat
ho až do poslední kapky. A diváci, kteří byli nejspíš rádi „za každý kul-
turní zážitek“, vydrželi v pláštěnkách či s deštníkem až do závěrečného
potlesku. Ten potlesk si tedy tentokrát zasloužili nejen divadelníci, ale i
všichni diváci, kteří tu dešťovou nadílku ustáli. A to klobouk dolů…

Pozvání na další divadelní zážitek
Pokud vás trochu zajímají naše dějiny a

máte chuť poznat je i prostřednictvím oso-
bité divadelní formy, přijměte pozvání na
„Čtyři ženy Karla IV.“. Tuto významnou
část českých dějin a nahlédnutí do vztahů
Karla IV. se svými čtyřmi manželkami
k nám „přiveze“ herec Jan Potměšil s dalšími
účinkujícími včetně hudebníků. Představení
je plánované na hradní nádvoří a v případě
nepříznivého počasí budeme o změnách ak-
tuálně informovat místním rozhlasem nebo
na FB.

Koncert open air na náměstí
V pátek 9. července by měly na novohradském náměstí zahrát dvě

kapely – Vltava a Nebe. Ta první už před několika lety u nás hrála a ta
druhá bude u nás „nováčkem“. Kapela Vltava s frontmanem Robertem
Nebřenským slibuje k nám přivézt „náklad dobré muziky“ a radosti. Při
jednom krátkém novinovém rozhovoru se R. Nebřenský k současnému
stavu „civilizace“ i k produkci kapely vyjádřil asi takto: Každý, kdo se
vědomě snaží věnovat pozornost hledání krásy, radosti a pravdy, fun-
guje jako neuchopitelná protisíla vůči všemu zlému. Středem tvorby Vl-
tavy je rozfoukávání lidskosti
všemi směry. Sami se na tom učí-
me být více lidmi a tomu, aby-
chom byli stále laskavější. Jako
autor vám mohu potvrdit, že pís-
ničky, které napíšete, vás po-
stupně přetvářejí směrem, jejž
jste si vybral. Snad nám do No-
vých Hradů tedy Vltava přiveze
„radostnou a slušnou muziku“…

Hrátky na Palubě
V červenci a v srpnu budeme pro děti (i rodiče) nabízet trochu

po-hrání, a to na Palubě u hradu. Pro malé i velké hráče budou nachys-
tané velké šachy (ty budou plastové), Člověče nezlob se (to bude dřevě-
né rodinné), originální puzzle
(s novohradskými motivy) a dal-
ší drobné deskové hry. Zavítat na
Palubu můžete třeba v rámci pro-
cházky nebo „schválně“ na herní
partii s přáteli. Hraní na palubě
vyzkoušíme od 5. do 10.7., dále
bude k dispozici v době srpno-
vých dětských divadelních dnů
a podle zájmu budeme nabídku
rozšiřovat.

Hezké, bezpečné a zdravé prázdniny přeje za celé KIC Nové Hrady
Květa Jarolímková

Připravujeme na srpen

Den starých řemesel
aneb Jak řemesla uměli naši dědové?

Nové Hrady – Zevlův mlýn
Sobota 14.8.2021

Celodenní program začne od 10 hodin. a bude zakončený
večerním koncertem pro poslech i tanec.

Během dne se budete moci podívat nebo si vyzkoušet některá
stará řemesla – tesařství, hrnčířství, kovářství, kožešnictví,

řezbářství, mlynářství. V průběhu dne budou tesař s kovářem
vyrábět novou zvonička a vy můžete být u toho.

Další upřesňující informace se dozvíte v dalším čísle NZ, na
plakátech a prostřednictvím sociálních sítí.

Tato aktivita je součástí programové nabídky Obec
přátelská rodně 2021, a tak za starými řemesly zveme

všechny generace.

Občerstvení v areálu Zevlova mlýna
Vstupné dobrovolné.

Tato aktivita je podporována dotací MPSV
v NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2021
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Dřevomalebná vernisáž
aneb výstava, které se můžete dotýkat

Na začátku června jsme mohli v Koželužně otevřít první letošní vý-
stavu, která je celá „o přírodě“. Uvidíte na ní nejen obrazy-dřevomalby
z nového či starého dřeva, ale i židle, větve, krabičky, talíře a dokonce i
housle. To všechno dokáže Tomáš Záborec využít a přeměnit na opti-
mistické „umělecké předměty“,
které jsou vám rychle velmi
blízké. A je to možná tím samot-
ným materiálem, tedy dřevem,
nebo Tomášovou zkratovitou a
zářivě barevnou malbou. Zkrát-
ka, nehledejte na výstavě nic
„složitého či komplikovaného“,
ale spíš příjemnou jednoduchost.

Při vernisáži nás Tomáš
Záborec lehce seznámil s jeho
technikou a zároveň pozval na
workshop, který se uskuteční
7.7. v Koželužně. V době uzá-
věrky NZ bylo ještě jedno volné
místo pro toho, kdo má chuť si
dřevomalbu vyzkoušet.

Tato výstava je ideální i pro děti, neboť se můžou vystavených expo-
nátů dotýkat. Vyzkoušely si to už děti z 1.A třídy, ze školní družiny a
předškoláci z MŠ. A jako vždy to byly velmi příjemné návštěvy s vý-
tvarnými zážitky. Přijďte si výstavou zlepšit náladu i vy, milí čtenáři
zpravodaje. Jste srdečně zváni.

Výstava je prodejní, bude otevřena do 30.7.2021 a mimo pondělí
můžete vejít každý den od 10 do 16 hod.

K. Jarolímková

Připravujeme v Koželužně na srpen

Výstava obrazů

Francie, moje přítelkyně
Samostatná výstava obrazů Petry Dvořákové-Haisové

Když nemůže Petra do Francie, musí ji
alespoň malovat…. Její vztah k této zemi je
velmi vřelý a inspirativní pro její tvorbu.
Přijďte si pro atmosféru levandule, maleb-
ných historických zákoutí a zajímavých
příběhů z cest.

Vernisáž se uskuteční v neděli 1. 8.
od 14 hod.

Při vernisáži vystoupí skvělý harmoni-
kář a zpěvák Radek Anděl, který nás naladí
nejen do šansonů. Minikoncert po vernisáži
bude zpříjemněním nedělního odpoledne.

Výstava potrvá do 31.8.2021 a bude otevřena mimo pondělí
každý den od 10 do 16 hodin.

Další informace: Galerie Koželužna, K. Jarolímková,
tel.: 602 150 208, FB galeriekozeluzna,
www.kicnovehrady.cz/Koželužna
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Buquoy, Rubens,
Vosterman

Před čtyřmi sty lety, 10. července 1621, padl během obléhání pevnos-
ti Nové Zámky císařský generál Karel Bonaventura z Longuevalu, hrabě
z Buquoye, baron z Vaux. Jeho vojenská kariéra se začala v roce 1590,
poprvé se vyznamenal v roce 1597, kdy ubránil rodný Arras před útoky
nizozemských povstalců. V roce 1614 vstoupil do rakouských služeb,
v roce 1618 v hodnosti polního maršála převzal vrchní velení císařské
armády a zapojil se do potírání českého stavovského povstání. Po potla-
čení povstání v Čechách a na Moravě se císařská vojska přesunula do
Uher, kde život Karla Bonaventury skončil. Zpráva o generálově smrti
se rychle roznesla po celé Evropě. Jeho velký soupeř, princ Mořic
Oranžský, reagoval slovy: „S ním odešel nejdokonalejší a nejudatnější
vojevůdce.“

Po smrti Karla Bonaventury objednali pozůstalí jeho portrét u slavné-
ho vlámského malíře Petra Paula Rubense. Obraz byl koncipován jako
předloha pro rytinu, což byl tehdy jediný způsob, jak dílo reprodukovat a
rozšířit ve více exemplářích. Doprovodný obrázek ukazuje tuto rytinu,
která je oproti originálu zrcadlově obrácena.

Podle schématu známého z renesance Rubens rozdělil kompozici
obrazu do tří zón: dolní se zosobněním dobytých území, střední
s portrétem a alegorickými postavami po jeho stranách a horní zónu
s orlem zalitým shora božským světlem. Tímto způsobem umělec
představil tři úrovně oslavy hrdiny, tři stupně jeho vzestupu ke slávě.
Nejnižší, na které je ukázána jeho pozemská sláva, prostřední, která
odráží jeho mravní kvality a nejvyšší, zobrazující hlavní cíl všech
jeho vítězství – napomoci triumfu katolické víry, za kterou Buquoy
položil život.

Ve středu obrazu vidíme portrét Karla Bonaventury ve zbroji,
s velitelskou šerpou přes rameno, maršálskou holí v ruce a Řádem
zlatého rouna kolem krku. Ovál portrétu je ohraničen věncem z vavří-
nových a dubových listů, které symbolizují vojenské i občanské zá-
sluhy portrétovaného. Vlevo od oválu stojí postava Herkula s kyjem,
kterým drtí figuru Sváru s hady místo vlasů. Nohou Herkules stojí na
mnohohlavé hydře Vzpoury – to je přímá narážka na potlačení sta-
vovského povstání. Nad Herkulem se vypíná okřídlená postava Sho-
dy s berlou, jejíž zakončení znázorňuje stisk rukou. Tato figura předává habsburskému orlu
kouli, představující Zemi. Dva amorci, kteří v rukou drží symboly náboženství, kalich a kří-
žek, vkládají na hlavu orla vavřínový věnec vítěze. Vpravo od portrétu se nachází alegorie
bezpečí, za ní stojí postava Vítězství a udatnosti, vztahující k orlu palmovou ratolest míru.
Kraje obrazu lemují žerdě s válečnými trofejemi. Uprostřed dolní části obrazu vidíme
pomník s erbovním štítem, o který jsou opřeny zkřížené pohasínající pochodně na znamení
žalu. Po stranách pomníku se nacházejí postavy svázaných zajatců jako zosobnění doby-
tých území – mužská postava se džbánem představuje řeky, ženská s korunou města. Na
původní Rubensově olejomalbě je plocha oltáře i štítu prázdná. Grafické zpracování nápi-
su i erbu malíř ponechal na rytci. To je dokladem, že obraz byl od samého počátku zamýš-
len jako předloha pro rytinu. Rytinu vyhotovil jeden z nejlepších rytců Rubensovy dílny,
Lucas Vosterman. Byla to pravděpodobně jeho poslední práce pro Petra Paula Rubense, pro-
tože tehdy vyvrcholily dlouhodobé spory mezi oběma umělci kvůli rozdělení honorářů a
Vosterman Rubensovu dílnu opustil.

Původní Rubensova olejomalba i jedna z rytin jsou dnes součástí sbírek petrohradské Ermitá-
že. Reprodukci rytiny si můžete prohlédnout v Novohradském muzeu.

Novohradské muzeum, J. Šáchová

Jaké byly Hrady kdysi?
V červencovém Zpravodaji se posuneme zpátky o čtyři desítky

let, do roku 1981. Toho roku zasáhla Nové Hrady silná vichřice, kte-
rou tehdejší kronikář, Ing. Milan Hromas, popsal tak barvitě, že je
škoda na jeho textu něco měnit. Cituji tedy z městské kroniky:

„3. července 1981 v 16 hodin se obloha zatáhla na jihozápadě
těžkými, černými mraky a ve dvaceti minutách se rozpoutala jedna
z nejhorších bouří za posledních dvacet let. Ve třiceti minutách, na-
plněných poryvy orkánu, hustým krupobitím a tmou letícího přívalu
vod se naše krajina změnila v obraz zkázy a zmařených nadějí hos-
podářů. V pásmu od hráze rybníka Žár až po Nakolice vyvracela bou-
ře stromy nejen v lese, ale i staré duby v alejích na Janovce, pod
Hlinovem a v Údolí. Za tuto malou chvilku se Nové Hrady proměnily
v nepřístupnou výspu, ze všech stran obklopenou padlými stromy, strha-
nými cestami, zavalenými kamením a pískem. Město zůstalo bez telefon-
ního spojení, bez elektřiny i bez možnosti spojení po silnici. Silnice od
žárské hráze až po Údolí a Nakolice vypadala jako záseky zatarasený pří-
stup k starověkému hradišti. Živlům padly za oběť i prastaré lípy v zá-
meckém parku, kde mezi větvemi servanými z okolních stromů smutně
vyčníval pahýl nejvzácnějšího u nás stromu – jinanu dvojlaločného.
Prudký poryv větru na samém okraji pásma zkázy v Údolí vyvrátil mo-
hutnou lípu, jejíž tělo rozdrtilo svatojánskou kapličku za pivovarem.
Z kapličky zůstal pouze na svém podstavci stojící udivený světec.

Příval vody, který nemohla pojmout kanalizace, se vyvalil po staré
silnici až do Údolí, strhal a odnesl povrch silnice i v cestě stojící beto-
novou zeď. Nejhorší pohled však byl na pole. Tam, kde ještě před hodi-
nou se vlnily ve slunci lány obilí, nebylo možné rozpoznat, zda jde
o oranici, či louku. V katastru obce byla úroda na 80% ploch zničena
více než z devadesáti procent. A tak třicet minut řádění přírodních sil ná-
zorně připomnělo našim občanům, co znamená mírový život a jakou po-
hromu by znamenala válka, jejíž účinek by přírodu stonásobně překonal.

Jak v takových chvílích bývá, rázem byl člověk člověku blíž a
ochoten pomoci. S posledním poryvem větru a krup se na nejposti-
ženějších místech objevili lidé s pilami, traktory, auty i holýma ru-
kama a odstraňovali povalené stromy, bránící průjezdu na silnicích.
Tuto svépomoc nepotřeboval nikdo organizovat a svolávat. Že by se
zase jednou i v našem městě objevil rys české povahy, kdy v nouzi a
nebezpečí jsme svorni a jednotni?!“

Co k tomu ještě dodat? Snad jen, že zmiňovaný jinan přežil, vy-
tvořil si novou korunu a před zámkem ho můžete obdivovat i dnes.
Na závěr mám prosbu – pokud máte nějaké fotografie této události,
prosím přijďte s nimi do muzea a poskytněte je k okopírování. Origi-
nály vám zůstanou, ale současně budou kopie uchovány pro bu-
doucnost. A i když žádné podobné památky nemáte, ale zajímá vás
novohradská historie, podívejte se na facebookovou stránku Novo-
hradského muzea, nebo muzeum raději navštivte. O prázdninách
máme otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 16 hodin.

Novohradské muzeum
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Hodinka s kronikářkou
Městská knihovna a Novohradské muzeum od června do října každý

měsíc uspořádají jedno setkání se zájemci o novohradské dějiny. Nad
historickými dokumenty mohou pamětníci zavzpomínat, jak ono to
tenkrát bylo. Bohužel, záznamy z kronik našeho města nejsou úplné.
Do roku 1945 byla ve městě vedena kronika v němčině, ale ta byla ztra-
cena. V období po druhé světové válce kroniku nikdo nevedl, začal
s tím až učitel Houska v roce 1954. Stručně zaznamenal podle vzpomí-
nek události od roku 1945 do roku 1948, dál nepokračoval. Psaní kroni-
ky se potom až v roce 1965 ujal Ing. Traube, který vedl kroniku do
ledna 1970, starší mezeru ale nedoplnil. Další záznamy pokračují až od
roku 1979, kdy byl vedením kroniky pověřen Ing. Hromas. Nebyl na
práci sám, na pomoc mu byl ustanoven šestičlenný aktiv. Na jeho dílo
plynule navázala paní Hromasová, která pokračovala do konce roku
1989. Jako perličku mohu uvést, že záznamy od roku 1979 do roku
1989 jsou psány jedním rukopisem. To se mění v roce 1992, kdy
kroniku převzal pan Kozelka. Další kronikářkou byla paní Píšová, od
roku 2018 patří psaní kroniky k úkolům muzejníka Novohradského
muzea.

Výše uvedené se týká městských kronik. V muzeu jsou ale uloženy
také fotokopie pamětních knih novohradských škol z období první re-
publiky a dále z let 1958 až 1988. Tyto knihy se sice věnují hlavně škol-
ním záležitostem, ale občas je v nich možné najít zmínky i o dění ve
městě.

K posezení nad vybranými záznamy zvu pamětníky, kteří často mo-
hou doplnit to, co se z nějakých důvodů do kroniky nedostalo. Jejich
autentická vyprávění by mohla být zajímavá i pro děti, které jsou také
zvány. A o čem si budeme povídat? Přijďte a uslyšíte, červencové set-
kání se bude konat ve čtvrtek 22. 7. od 17 hodin v čítárně městské
knihovny.

Na setkání se těší kronikářka Jitka Šáchová

Tato aktivita je podporována dotací
MPSV v NDT Obec přátelská rodině a
seniorům 2021 (Obec přátelská rodině

2021) – název projektu: Město Nové
Hrady přátelské rodině 2021 – aktivita:

Setkání s kronikářem.

Vycházky všedního dne
Pokud máte ve všední den volno a máte chuť vydat se někam do pří-

rody, zvu vás na zdravotně vlastivědné Vycházky všedního dne. Vy-
cházky po okolí Nových Hradů nejsou zaměřené na sportovní výkon,
ujdeme obvykle kolem sedmi kilometrů během asi tří hodin. Při tomto
pohodovém tempu máme čas rozhlížet se po krajině, památkách, rostli-
nách i živých tvorech. Začátky byly trochu nesmělé, omezené protiko-
vidovými opatřeními i nepřízní počasí. První červnová vycházka ve
středu 9. nás zavedla k rybníkům východně od Nových Hradů. Druhá,
23. června, se konala až po uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje. Ve středu
7. července bude sraz v 9.00 u kapličky na Jánské louce a vypravíme se
do nejbližšího okolí Nových Hradů. O 14 dní později, ve středu 21. čer-
vence, se sejdeme v 8.55 na autobusovém nádraží. Linkovým autobu-
sem a pak vlakem se přesuneme do Petříkova, odtud pěšky do Byňova a
autobusem zpět do Nových Hradů. Jízdné (44 Kč) si účastníci hradí
sami. Předpokládaná délka každé vycházky je 7 – 8 km.

Na shledanou se těší Jitka Šáchová

Tato aktivita je podporována dotací
MPSV v NDT Obec přátelská rodině a
seniorům 2021 (Obec přátelská rodině

2021) – název projektu: Město Nové
Hrady přátelské rodině 2021 – aktivita:

Vycházky všedního dne.

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

řádková inzerce
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Informace
z městské knihovny

Tak nám knihovna po delší době opět ožila
a kromě běžných knihovních služeb je možno
pořádat i doplňkové aktivity:

V červnu byli pasováni na čtenáře letošní i
loňští prvňáčci a pasoval je opět náš písmen-
kový král Knihomol I.

Ve čtvrtek 17. června proběhla zajímavá
beseda spojená s procházkou s bylinkářkou
paní Radmilou Malinovskou. Mile nás pře-
kvapila účast zájemců o toto téma.

O týden později, 24. června, jsme se sešli
již podruhé v knihovně při Hodince s kroni-
kářkou s paní Ing. Jitkou Šáchovou.

Tentokrát se sešlo skoro dvakrát více účast-
níků-patriotů-pamětníků než minule, kteří nám
spoustu informací v kronikách upřesnili a do-
plnili. V příjemné atmosféře nám uběhlo dale-
ko víc času než jedna hodinka... Těšíme se na
další setkání a doufáme, že příště přijdou dal-
ší spoluobčané a pamětníci, kteří tu vyrostli,
nebo vědí něco z minulosti z vyprávění svých
předků, např. z poválečného dosídlování No-
vohradska.

Zveme Vás tímto na další „Hodinku“,
která bude ve čtvrtek 22. července v 17 ho-
din v knihovně.

Od začátku července do konce září bude
v čítárně knihovny nainstalována ke zhlédnutí
výstava „Od Marie Terezie po dnešek – Vy-
svědčení v proměnách času“, která je zají-
mavá jak pro dospělé, tak i pro starší děti.

Další výstava s názvem „Komenský v ko-
miksu“, jejíž hlavní autorkou je spisovatelka
Klára Smolíková, bude zajímavá zejména pro
starší školáky a bude k vidění v čítárně kni-
hovny od konce září do konce prosince.

D. Císařová, Městská knihovna N. Hrady

Pasování na čtenáře, 1. třída

Pasování na čtenáře, 2. třída

Hodinka s kronikářkou #(Bylinkářka #$(

DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
OD 26. ČERVENCE DO 6. SRPNA 2021



červenec 2021 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 23

Josef Kroutvor – Lesní glosy
Texty z česko-rakouského pomezí, Archa, Zlín 2021

Literárně nedotčené Novohradské hory pomalu ale jistě získávají svého literárního patrona.
Kroutvorovo další povídání o tomto nevšedně krásném kraji potvrzuje, že i Novohradského hory
se dočkaly svého Nevrlého…

Josef Kroutvor se ve svých glosách literárně odkazuje k H. D. Thoreauovi a jeho teorii chůze.
Při ní totiž vzniká mnohé z toho, co Kroutvor napsal a o co se nyní dělí se čtenářem. Počáteční
úvahy o buquoyském spravování místních lesů odkazují do historie, kterou závěrečné glosy spí-
nají s přítomností, v níž současná pandemie proniká i do hor v podobě betonových zátarasů. Čte-
nář se s autorem v létě i v zimě prochází po lesních cestách a pěšinách a může zakoušet poetickou
krásu místa i dávných vyprávění. Volně se pokračuje přes hranice do Rakouska a několikrát se
dotkne trojmezníku, který zde působí jako jakýsi dostředivý bod, srdce, jehož existence byla to-
likrát ohrožena, a přesto přetrvala. Kolem něj se vytváří kruhy, v nich se prochází Pohořím, Žofí-
nem, Dopplerem nebo Cetvinami. Některé glosy se zamýšlejí nad sněhem, klimatem, vodou
nebo kůrovcem. Odsun a jeho trauma se stává už jaksi přirozenou a neodmyslitelnou součástí
těchto výprav. Chůze těchto zamýšlení je pomalá, dumavá, nikam se nespěchá, jen se poklidně
pozoruje a rozhlíží, vše je křehké a nejkřehčí je kouzelný okamžik, který se může, aniž by se pří-
liš rozbil, zachytit právě a jen tím správně nalezeným slovem. Kroutvor je v zachycování této
křehkosti skutečným mistrem. I díky jeho pohledu se stává všechno inspirující, krajina kolem i
malá, útlá knížečka v ruce.

Mgr. Veronika Veberová, IC Nové Hrady

Nové knihy z knihovny

Listopád / Alena Mornštajnová
Olomoucký bestiář / Vlastimil Vondruška
Páté přikázání / Antonín Polách
V obležení / Martin Nesměrák

Červenec
Červenec je měsíc prázdnin,
léto právě začíná.
Děti tašky odhodily,
velmi dlouho o tom snily,
zítra půjdou do kina.

Už se těší na koupání,
na borůvky do lesa,
na výlety po okolí,
než rozpláčou se nebesa.

Než-li budou chladná rána,
Markéta vždy zavelí,
řekla kdysi svatá Anna,
musí sklidit obilí.

A když bouří na Jakuba,
zima bude jistě tuhá.
Tak zní staré přísloví,
kalendář vždy napoví.

Eliška Búdová

Výročí v červenci 2021
¡ 1. 7. 1891 založena Ústřední knihovna v Praze, dnes Městská knihovna 130
¡ 1. 7. 1981 zemř. Zdeněk Burian, malíř a ilustrátor (nar. 11. 2. 1905) 40
¡ 1. 7. 1981 zemř. Jiří Voskovec, vlastním jménem J. Wachsmann, herec, dramatik,

režisér, básník a překladatel (nar. 19. 6. 1905) 40
¡ 1. 7. 1996 zemř. Ota Janeček, malíř, grafik, ilustrátor a sochař (nar. 15. 8. 1919) 25
¡ 2. 7. 1996 zemř. Miloš Kirschner, loutkoherec (nar. 16. 3. 1927) 25
¡ 5. 7. 1911 nar. Jiří Taufer, básník, spisovatel a překladatel (zemř. 3. 12. 1986) 110
¡ 6. 7. 1986 zemř. Blanka Waleská, herečka (nar. 19. 5. 1910) 35
¡ 7. 7. 2011 zemř. Josef Suk, houslista (nar. 8. 8. 1929) 10
¡ 8. 7. 1891 nar. Josef Hora, básník (zemř. 21. 6. 1945) 130
¡ 8. 7. 1926 zemř. Karel Václav Rais, spisovatel (nar. 4. 1. 1859) 95
¡ 8. 7. 1786 zahájilo činnost české Vlastenecké divadlo Bouda, které se nacházelo

uprostřed Koňského trhu, dnešní Václavské náměstí,
hrála se zde pravidelná česká divadelní představení 235

¡ 11. 7. 1856 zemř. Josef Kajetán Tyl, dramatik a herec (nar. 4. 2. 1808) 165
¡ 11. 7. 1911 nar. Marie Glázrová, herečka (zemř. 19. 2. 2000) 110
¡ 12. 7. 1926 nar. Vlasta Průchová, jazzová zpěvačka, první dáma českého jazzu

(zemř. 16. 6. 2006) 95
¡ 13. 7. 1986 zemř. Ladislav Pešek, herec (nar. 4. 10. 1906) 35
¡ 14. 7. 1766 zemř. František Maxmilián Kaňka, barokní architekt a stavitel

(nar. 19. 8. 1674) 255
¡ 16. 7. 1906 nar. Alois Fišárek, malíř (zemř. 5. 2. 1980) 115
¡ 17. 7. 1931 nar. Jan Kristofori, český malíř, kreslíř, grafik a sochař

(zemř. 23. 3. 2004) 90
¡ 20. 7. 1656 nar. Johann Bernard Fischer z Erlachu, rakouský architekt, sochař,

malíř a dekoratér vrcholného baroka (zemř. 5. 4. 1723) 365
¡ 18. 7. 1891 byla zahájena pravidelná doprava na první trati elektrické dráhy,

která byla 800 m dlouhá a vedla z Letné ke vchodu do Královské obory 125
¡ 20. 7. 1941 nar. Jiří Grossmann, herec (zemř. 5. 12. 1971) 80
¡ 20. 7. 1996 zemř. František Plánička, fotbalista, (nar. 2. 6. 1904) 25
¡ 23. 7. 1926 nar. Ludvík Vaculík, spisovatel (zemř. 6. 6. 2015) 95
¡ 24. 7.1971 zemř. Josef Šíma, malíř (nar. 19. 3. 1891) 50
¡ 25. 7. 1891 byl zahájen provoz lanové dráhy na Petřín 130
¡ 26. 7. 2006 zemř. Vojtěch Zamarovský, historik, spisovatel a překladatel

(nar. 5. 10. 1919) 15
¡ 29. 7. 1856 zemř. Karel Havlíček Borovský (nar. 31. 10. 1821) 165
¡ 30. 7. 1971 František Venclovský jako první český sportovec přeplaval kanál La Manche,

a to za 15 h 26 min 50
¡ 31. 7. 1796 nar. Jean - Baptiste Gaspard Deburau, francouzský mim českého původu

(zemř. 17. 6. 1846) 225

Nové knihy
o Novohradských horách

Kromě knihy od Josefa Kroutvora si může-
te v Informačním centru v Nových Hradech
zakoupit i další nové tituly o Novohradských
horách: Khory od Milana Koželuha a Du-
chovní krajinou Novohradských hor / Hor-
ní hvozd od Michaely Vlčkové.

A dále je u nás nově v prodeji dotisk knihy
Jana Gary Kronika 7. roty Pohraniční stráže
Nové Hrady a kniha poezie původních ně-
meckých obyvatel Jiřího Marka Mizející tvář
Novohradských hor.

V. V.
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Pozvánka
Tělovýchovná jednota Nové Hrady zve

všechny své členy na Valnou hromadu, kte-
rá se koná dne 18.6.2021 od 18 hod. na fot-
balovém 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

TJ Sokol Nové Hrady informuje
Podobně jako předchozích letech se nám také v loňském roce podařilo získat finanční podpo-

ru na sportovní činnost dětí a mládeže v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora
sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu“. Náš projekt s názvem „Kuželky v No-
vých Hradech“ s celkovým rozpočtem téměř 41 tis. Kč, byl podpořen částkou 30.000,- Kč. Jeho
společnými cíli a přínosy byly zachování a další rozvoj kuželkářského sportu v Nových Hra-
dech, trvalý rozvoj pohybových aktivit dětí a mládeže, přivedení co největšího počtu dětí k ak-
tivnímu způsobu života, vyhledávání a výchova mladých talentů a získávání a trvalý rozvoj
trenérů mladých kuželkářů. Vedle toho jsme díky poskytnuté dotaci mohli zajistit nezbytné ma-
teriálně technické vybavení a pokrýt nemalou část provozních a mzdových nákladů spojených se
sportovní činností dětí a mládeže v naší tělocvičné jednotě.

Díky dlouhodobé systematické práci s dětmi a mládeží v rámci našeho oddílu se v uplynulé
sezóně po mnoha letech do naší kuželny vrátila ligová soutěž kuželkářů. Družstvo dorostenců si
díky vynikajícím výsledkům v předchozích letech vybojovala účast v dorostenecké lize, avšak
kvůli nepříznivé epidemiologické situaci mohli odehrát pouze několik utkání a velice krátce po
zahájení soutěže byla tato přerušena a následně pak celý ročník anulován. Pevně věříme, že na
tento úspěch se nám v dalších ročnících podaří navázat a nejvyšší soutěže kuželkářského sportu
budou mít opět svou zastávku u nás v Nových Hradech.

Je zřejmé, že podobných úspěchů by nebylo možné dosáhnout bez odpovídajícího materiál-
ního a personálního zabezpečení a jsme velice rádi, že i s pomocí dotačních programů Jihočeské-
ho kraje se nám daří zajistit dostatek finančních prostředků pro činnost našeho sportovního
klubu s již více než šedesátiletou historií. Poděkování na
tomto místě zcela jistě patří nejen Jihočeskému kraji, ale
také všem našim trenérům, rozhodčím a organizačním
pracovníkům, kteří svou činnost vykonávají zcela
dobrovolně a ve svém volném čase.

Za TJ Sokol Nové Hrady, Pavel Kříha

Basketbalový klub
Nové Hrady informuje

Basketbalový klub Nové Hrady nabízí
dětem i rodičům možnost využití tenisové-
ho a beachvolejbalového kurtu. Kurty bu-
dou zdarma k dispozici vždy každou neděli
v červenci a srpnu od 9.00 do 12.00 hodin.
Po tuto dobu budou přítomni jako dozor i
k tréninku naši trenéři.
V případě zájmu o využití kurtů i v jiných
termínech nás kontaktujte na tel. číslech:
723 214 492 (Jiří Plouhar)
nebo 777 137 613 (Vladimír Hokr).

I. kolo Národního
poháru v karate

v Karlových Varech
David Macho vybojoval stříbro
v disciplíně kumite žáci -52 kg

Víkend 12.-13. června 2021 patřil v Kar-
lových Varech karatistům z celé ČR, kona-
lo se zde 1. kolo Národního poháru v karate,
tato soutěž je postupová a nominační na
Mistrovství ČR. Na prestižní šampionát se
sjelo přes 185 závodníků z celé ČR a bojo-
vali o postupové body na nadcházející Mis-
trovství ČR v karate 4.-5. prosince 2021
v Českých Budějovicích.

V disciplíně kumite (sportovní zápas
dvojic podle pravidel WKF) V disciplíně
kumite v kategorii starší žáci -52 kg vybo-
joval David Macho stříbrnou medaili, když
zvítězil nad domácím soupeřem Brožem
z SKP karate K. Vary 6:0, druhého protiv-
níka Farabauera z SK Český Krumlov pře-
konal 3:0, ve finále David remizoval se
závodníkem Zíkou z SK Č. Krumlov 0:0 a
rozhodnutím rozhodčích na tzv. praporky,
byl vyhlášen vítězem zápasu jeho soupeř.
Náš závodník dokázal v náročných soubo-
jích využít náročný trénink a taktickou pří-
pravu, ale také již zkušenosti z minulých
let. V kategorii juniorek nás reprezentovala
Natálie Machová, která v prvním zápase
remizovala se soupeřkou 0:0 a opět na roz-
hodnutí rozhodčích na praporky byla vy-
hlášena soupeřka, která již v dalším kole
prohrála a tak nemohla naše závodnice
pokračovat v repasáži o třetí místo.

Děkuji Davidovi a Natálii za vzornou
reprezentaci a pěkné zápasy.
Martin Hermann, předseda oddílu karate

24. Mistrovství České republiky
v Sebeobraně Allkampf Jitsu

Karatisté získali dva tituly Mistrů ČR
V sobotu 5.6.2021 se v Tiger Fight Clubu

v Chomutově konalo 24. Mistrovství ČR v se-
beobranném systému Allkampf-Jitsu. Repub-
likový šampionát byl první soutěží po dlouhé
coronavirové pauze a zúčastnila se ho stovka
závodníku z klubů AKJ z České republiky.
Pořadatelé organizovali tuto soutěž za zvýše-
ných hygienických opatření, proto vždy soutě-
žila pouze skupina závodníků z jednotlivých
kategorií, ihned byly vyhodnoceny výsledky
těchto závodníků a nastupoval další závodní
tým. Veliká náročnost časového harmonogra-
mu spojeného s celkovou logistikou soutěže
byla velmi dobře zorganizována a tak se turnaj
velice vydařil a vše se obešlo bez zbytečných
průtahů.

Soutěž v bojovém umění Allkampf-Jitsu se
skládá ze třech disciplin - kata, randori a ta-

Marek Houser při disciplíně kata Nikola Morongová při disciplíně Randori

Patrik Morong v disciplíně randori

pokračování na str. 25
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meshi wari, kdy se body dosažené v jednotlivých disciplinách sčítají a
konečný součet nakonec určí pořadí jednotlivců. V disciplině kata jsou
předváděny sestavy, jež znázorňují boj proti imaginárním útočníkům a
závodník je musí zacvičit co nejpřesněji. V randori obránce provádí
čtyři sebeobranné techniky, z nichž jedna je proti ozbrojenému útoční-
kovi a hodnotí se zde rychlost reakce obránce a také provedení sebeob-
ranných technik. Tameshi wari patří k tradičním prvků Allkampf-Jitsu
a je divácky nejatraktivnější disciplinou. Jedná se o přerážení plasto-
vých desek, které jsou rozlišeny barevně a také se liší pevností (pro dět-
ské kategorie žlutá, tato představuje 1,5 cm dřeva, zelená pro juniorky -
2 cm, hnědá pro juniory a ženy a nejtěžší černá 3 cm). U této discipliny
se hodnotí technika přerážení a přesný zásah desky. Vrcholem soutěže
je pak soutěž tříčlenných týmů, kdy se kromě synchronizovaných kata a
tameshi wari, soutěží v boji - embu. Zde se jedná o obranu jednoho
z členů týmu proti dvěma útočníkům - dalším členům týmu. V této
náročné disciplině se hodnotí zejména reálnost a logická návaznost
jednotlivých sebeobranných technik.

V kategorii mladší žáci Mži5 obsadil druhé místo Patrik Morong.
V kategorii mladší žáci Mži2 obsadil pěkné čtvrté místo Ondřej Mo-
rong. V kategorii starší žákyně Sžy1 zvítězila a získala titul Mistryně
ČR v AKJ Nikola Morongová.

Odpoledne soutěž dále pokračovala soubojem juniorů, juniorek, do-
spělých závodníků a soutěží družstev. Zde byly k vidění vynikající
sportovní výkony, a to zejména v divácky atraktivních disciplinách ta-

meshi wari a randori. Jsme velice rádi, že se naši závodníci ve veli-
ce tvrdé konkurenci neztratili. V kategorii junioři Ji1 vybojoval v silné
konkurenci druhé místo Marek Houser, pěkné čtvrté místo v této kate-
gorii získal Tomáš Balko. V kategorii muži MS1 se mi podařilo získat
druhé místo.

Díky pěkným výkonům všech našich závodníků jsme získali pěkné
čtvrté místo v soutěži klubů.

Veliké díky patří všem soutěžícím a trenérům za to, že se v tak krát-
kém čase připravili na tuto soutěž a rovněž i rodičům našich nejmenších
závodníků za podporu. Martin Hermann, předseda oddílu karate

Ondra Morong při disciplíně Tameshi Wari

24. Mistrovství České republiky v Sebeobraně Allkampf Jitsu
Karatisté získali dva tituly Mistrů ČR

V sobotu 5.6.2021 se v Tiger Fight Clubu
v Chomutově konalo 24. Mistrovství ČR v se-
beobranném systému Allkampf-Jitsu. Repub-
likový šampionát byl první soutěží po dlouhé
coronavirové pauze a zúčastnila se ho stovka
závodníku z klubů AKJ z České republiky. Po-
řadatelé organizovali tuto soutěž za zvýšených
hygienických opatření, proto vždy soutěžila pou-
ze skupina závodníků z jednotlivých kategorií,
ihned byly vyhodnoceny výsledky těchto zá-
vodníků a nastupoval další závodní tým. Veliká
náročnost časového harmonogramu spojeného
s celkovou logistikou soutěže byla velmi dobře
zorganizována a tak se turnaj velice vydařil a vše
se obešlo bez zbytečných průtahů.

Soutěž v bojovém umění Allkampf-Jitsu se
skládá ze třech disciplin - kata, randori a ta-
meshi wari, kdy se body dosažené v jednotli-
vých disciplinách sčítají a konečný součet
nakonec určí pořadí jednotlivců. V disciplině
kata jsou předváděny sestavy, jež znázorňují
boj proti imaginárním útočníkům a závodník
je musí zacvičit co nejpřesněji. V randori
obránce provádí čtyři sebeobranné techniky,
z nichž jedna je proti ozbrojenému útočníkovi
a hodnotí se zde rychlost reakce obránce a také
provedení sebeobranných technik. Tameshi
wari patří k tradičním prvků Allkampf-Jitsu a
je divácky nejatraktivnější disciplinou. Jedná
se o přerážení plastových desek, které jsou
rozlišeny barevně a také se liší pevností (pro
dětské kategorie žlutá, tato představuje 1,5 cm
dřeva, zelená pro juniorky - 2 cm, hnědá pro
juniory a ženy a nejtěžší černá 3 cm). U této
discipliny se hodnotí technika přerážení a
přesný zásah desky. Vrcholem soutěže je pak
soutěž tříčlenných týmů, kdy se kromě syn-
chronizovaných kata a tameshi wari, soutěží
v boji - embu. Zde se jedná o obranu jednoho

z členů týmu proti dvěma útočníkům - dalším
členům týmu. V této náročné disciplině se
hodnotí zejména reálnost a logická návaznost
jednotlivých sebeobranných technik.

V kategorii mladší žáci Mži5 obsadil druhé
místo Patrik Morong. V kategorii mladší žáci
Mži2 obsadil pěkné čtvrté místo Ondřej Mo-
rong. V kategorii starší žákyně Sžy1 zvítězila
a získala titul Mistryně ČR v AKJ Nikola
Morongová.

Odpoledne soutěž dále pokračovala soubo-
jem juniorů, juniorek, dospělých závodníků a
soutěží družstev. Zde byly k vidění vynikající
sportovní výkony, a to zejména v divácky at-
raktivních disciplinách tameshi wari a randori.

Jsme velice rádi, že se naši závodníci ve veli-
ce tvrdé konkurenci neztratili. V kategorii ju-
nioři Ji1 vybojoval v silné konkurenci druhé
místo Marek Houser, pěkné čtvrté místo v této
kategorii získal Tomáš Balko. V kategorii muži
MS1 se mi podařilo získat druhé místo.

Díky pěkným výkonům všech našich zá-
vodníků jsme získali pěkné čtvrté místo v sou-
těži klubů.

Veliké díky patří všem soutěžícím a trené-
rům za to, že se v tak krátkém čase připravili
na tuto soutěž a rovněž i rodičům našich nej-
menších závodníků za podporu.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Z leva trenéři M. Macho a K. Staněk, lektoři školení L. Janda a I. Kesslová, trenéři M. Hermann
a L. Kuchař, dole začínající trenérky N.Staňková, M.Kuchařová a K.Staňková

(pokračování ze str. 24)
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Novinky z černobílé šachovnice
Šachy stejně jako další kroužky a sporty

během podzimu a zimy musely akceptovat ne-
možnost klasických tréninků i zastavení sou-
těží a turnajů. Tréninky se u některých hráčů
posunuly do on-line prostředí a díky společné-
mu úsilí trenérů, rodičů, šachistek a šachistů se
podařilo uspořádat i turnaje v rámci webových
portálů chess.com a lichess. Turnaje pro zku-
šenější hráče se konaly vždy ve čtvrtek, začá-
tečníci a nejmladší adepti pak hráli v pátek.
V rámci těchto turnajů byli aktivní i naši šachis-
té – jeden ze čtvrtečních turnajů vyhrál Matyáš
Hokr, mez mladšími úspěšně bodovali Anetka
Hokrová a Vojta Kolář a špatně si ale nevedli i
další (J. Hamberger, J. Horelica, J. Urban, B.
Urbanová).

Hrát přes počítač nebo s ním pouze tréno-
vat však není to pravé ořechové, proto jsme
byli moc rádi, že se po rozvolnění covidových
opatření opět rozběhl novohradský šachový
kroužek a začaly organizovat turnaje ve formě
krajských přeborů.

Těší nás, že dlouhé měsíce bez společných
tréninků děti neodradily a že nás je při tréno-
vání dokonce více než na podzim. Tréninky
probíhají pravidelně v úterý od 16.00 do 18.00
hodin a ve středu od 16.30 do 18.00 hodin.
Nyní přes prázdniny budeme mít samozřejmě
i my menší pauzu, ale už od srpna bychom
chtěli opět začít s tréninkem tak, aby se domá-
cí naděje mohly představit na již třetím turnaji
OPEN Nové Hrady (od 15.8 do 21.8.).

Poslední květnovou sobotu se uskutečnily
krajské přebory v rapid šachu (každý z hráčů
má na partii 20 minut, plus se mu za každý
odehraný tah přičítá 10 vteřin). Turnaje jed-

notlivců se zúčastnili i naši dva nováčci –
u kluků do osmi let Vojta Kolář, ve stejné ka-
tegorii dívek Aneta Hokrová. Oba se teprve
seznamovali s tím, jak to na turnajích funguje.
Odměnou za jejich odvahu a snahu byly nako-
nec i medaile za třetí místo, které oba ve svých
kategoriích získali.

V kategorii chlapců do deseti let hrál Maty-
áš Hokr. Turnaje se zúčastnilo celkem 16 hrá-
čů. Matyáš prošel celým turnajem nečekaně
bez většího zaváhání a s výsledkem 6,5 bodu
ze 7 možných (remizoval pouze s Jonášem To-
myncem z Písku) získal titul krajského přebor-
níka! Na druhém místě skončil Cyril Kramář
z Šachklubu Tábor, třetí místo pak vybojoval
Max Veverka ze Sokola Tábor. Matyáš se tak
společně s Cyrilem kvalifikoval na mistrovství
Čech, které proběhne na podzim.

V neděli 30.5. pak proběhl i krajský přebor
družstev mladších žáků, kde Matyáš nastoupil
jako člen týmu Šachové akademie VŠTE „A“.
V konkurenci pěti družstev nakonec tento tým
dokázal všechny soupeře porazit a zvítězil před
Šachklubem Tábor A a QCC České Budějovi-
ce. Vítězství znamenalo nejen medaile a pohár,
ale i postup na mistrovství ČR, které se konalo
v polovině června v Praze. Na tomto turnaji Ma-
tyáše zastoupila novohradská Anička Pávková,
která v těžké konkurenci dokázala 3x zvítězit
(celkem z devíti partií). Družstvo VŠTE nako-
nec obsadilo 26. místo, když dokázalo z devíti
soupeřů porazit dva.

Krajský přebor mládeže v praktickém ša-
chu (60 minut na partii + 30 vteřin/tah) se
uskutečnil od 17. do 20. června v Nových Hra-

dech. Kategorie chlapců a dívek do 10, 12, 14 a
16 let doplnil i jednodenní turnaj pro osmileté,
do kterého se mohli zapojit i další začátečníci
v rámci kategorie OPEN. Tohoto doprovodné-
ho turnaje se nakonec zúčastnilo 17 hráček a
hráčů, z nichž 6 je členy našeho šachového od-
dílu (k tomu hráli ještě dva mladí šachisté z Bo-
rovan a jeden z H. Stropnice).

V sedmikolovém turnaji hraném na 15 mi-
nut + 5 vteřin/tah si z našich hráček a hráčů
nejlépe vedli Berenika Urbanová (3,5 bodu,
celkové 8.místo) a Vojta Kolář (3,5 bodu, cel-
kové 10. místo + 4 místo v kategorii registro-
vaných hráčů do 8 let). Na celkovém 12. místě
pak skončil se ziskem 3 bodů Šimon Sakastr,
Aneta Hokrová získala také 3 body a vedle cel-
kového 13. místa se umístila na 3. místě v kate-
gorii registrovaných dívek do 8 let. Celkem
2,5 bodu vybojovali a 14., resp. 15. místo pak
obsadili Honza Urban a Patrik Morong. Vítězem
turnaje se stal Nicolas Kovacs z ČSTE ČB (vy-
hrál všech 7 partií!) před Pavlem Břešťákem
z QCC ČB a Honzou Šrámkem z VŠTE ČB.

Aneta Hokrová 3. místo

KP – open turnaj pro začátečníky KP open +8

Při tréninku s Dominikem Matyáš Hokr – krajský přeborník do 10 letVojta Kolář 3.místo

pokračování na str. 27
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Nešlo však jen o výsledky. Naši začínající
hráči si vyzkoušeli v domácím prostředí at-
mosféru turnaje, poznali stejně staré vrstevníky
z Borovan, Tábora či Českých Budějovic a urči-
tě načerpali motivaci pro další trénink a turnaje.

Hráčky a hráči ve starších kategoriích měli
turnaj rozdělený do čtyř dnů. K vidění byly
opravdu krásné partie a o vítězích a medailis-
tech v jednotlivých kategoriích často rozhodo-
valo až poslední kolo. Devítiletý Matyáš Hokr
mohl hrát ve „své“ kategorii do 10 let, protože
však kategorie H12 nabízela možnost zahrát si
více kvalitních partií, rozhodla nad možným
postupem na mistrovství Čech v desítkách prá-
vě chuť zahrát si s mnohem zkušenějšími borci.

Po trochu pomalejším začátku a prohře
s Alexem Gregorem dokázal Matyáš vyhrát nad
Petrem Peškem a v pátečním odpoledním zápase
se utkal se svým kamarádem a největším favori-
tem turnaje Martinem Tejnorem. Partie byla vy-
rovnaná až do koncovky, kde Matyáš v remízové

pozici nakonec prohrál. V sobotních a neděl-
ních partiích však Matyáš zabojoval, vyhrál
3 partie, 1x remízoval a nakonec se ziskem
4,5 bodu vybojoval 3. místo za Martinem Tej-
norem (ŠACHklub Písek, 6,5 bodu ze 7) a Ale-
xandrem Gregorem (QCC ČB, 6 bodů).

Celý turnaj se odehrál v Hotelu Máj, kde
hráči i jejich trenéři a doprovod našli skvělé
zázemí. Stejně tak si všichni pochvalovali vý-
borné stravování v Restauraci u Heidingerů a
bohatý doprovodný program. Mnoho účastní-
ků proto již s předstihem avizovalo, že se
v srpnu opět do N. Hradů vrátí na mezinárodní
turnaj OPEN Nové Hrady 2021, kde se bude
hrát nejen hlavní turnaj, ale též mistrovství Ji-
hočeského kraje v bleskovém šachu a další do-
provodné soutěže pro nejmladší adepty a třeba
i jejich rodiče.

Mgr. Vladimír Hokr,
šachový oddíl BK N. Hrady

AUTODOPRAVA
Petr Krčmář – Borovany

přijme

¢ řidiče nákladních vozidel  na technologickou přepravu
- návoz lomového kamene,

¢ řidiče na sklápěcí návěs

¢ opraváře nákladních vozidel

V případě zájmu volejte na 777 046 415

Vítězné družstvo VŠTE A

KP praktický šach NH

(pokračování ze str. 26)
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