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Muzika včera, dnes a zítra
Letošní prázdniny byly u nás opravdu pestré a bohaté na hudební nabídku. Na začátku léta za-

hrály Vltava a Nebe na náměstí, o týden později zazpíval Dan Bárta s Jihočeskou filharmonií na
hradním nádvoří, poslední den v červenci byl česko-rakouský koncert čtyř rockových kapel na
Zevláku, prvního srpna skvělý harmonikář Radek Anděl oživil vernisáž v Koželužně, další tý-
den to byla série výborných koncertů hudebního festivalu klasické hudby s J. Svěceným, násle-
dovaly country-folkové a příjemné Zlaté skořápky při Dni starých řemesel, další týden rakouský
„Zappa“ a české folkové duo Náhlá změna, na Údolských slavnostech bylo také hodně rytmů a
v posledním divadle pro děti zazněly hezké písničky od J. Uhlíře a Z. Svěráka.

Hudba, která měla na jaře zaracha, tekla v létě proudem, a kdo měl čas a chuť, tak si určitě na-
bral plným douškem. Na každém koncertě byla skvělá atmosféra, účinkující i diváci byli v pří-
jemném uměleckém pnutí a v oboustranné náklonnosti, větší zádrhele nikoho nenavštívily,
nikdo se nepral, nenadával (alespoň jsem nic takového nezaznamenala), všichni byli krásně pro-
pojeni prostřednictvím hudby, kterou si vychutnávali. Muzika to umí. Muzika nás naladí do spo-
lečného prožívání a přenese do „neobyčejných“ chvil, aniž bychom řešili, co kdo jsme zač
v „obyčejných“ dnech. Tak velký kontrast k tomu, jak vypadá naše politicko-občanská společ-
nost, o které se píše a hovoří, že je rozdělená, rozháraná, naštvaná, na…ná. Asi ano. Ale co,
anebo kdo, nás vlastně nutí k tomu, abychom ne-uměli být hezky pospolu jako na muzice i
v jiných situacích a příležitostech???

Čtivé ohlédnutí za srpnem a ještě lepší zářijové dny ve zdraví přeje K. Jarolímková

Na vernisáži 1. srpna si svoji premiéru samos-
tatné výstavy u nás „odbyla“ Petra Dvořáko-
vá Haisová a harmonikář Radek Anděl zase
zvládnul svoje premiérové sólové hraní a zpí-
vání. A hudba s obrazy náramně ladila. K. J.

Dramaturg hudebního festivalu JčNH Jaroslav
Svěcený měl dobrý nápad – „vyšel ven“ a při-
lákal nové posluchače open air koncertem. Za-
střešeným jevištěm i hledištěm to byla pro
všechny jistota.                                         K. J.

Country-folková kapela Zlaté skořápky během
Dne starých řemesel na Zevláku velmi dobře
osvěžovala příjemnou náladu horkého dne.

K. J.

Z loňského roku odložený česko-rakouský MINIfestival se uskutečnil
v půli prázdniny na Zevlově mlýně. Pro rockovější posluchače to neby-
la „marná“ záležitost, stačilo jenom seběhnout za humna.           K. J.

Koncert, nebo spíš hudební pohodový podve-
čer, byl příjemným zpestřením letních dnů. Až
překvapivě fajn muzika.                           K. J.

Na závěr léta chystáme ještě jeden koncert open air, na kterém budou
mít prostor dechové hudby. Například oblíbení Babouci, kteří už v okolí
přes léto obehráli nejedno místo, tak ještě zbývá potěšit i příznivce v na-
šem městě.                                                                                       K. J.
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FOTOMOZAIKA
Prázdniny byly pro děti nejen časem zábavy, her a společného
tvoření, ale také učením se různým dovednostem

Dětem, které rády malují, se o prázdninách ně-
kolik dnů věnovala malířka Petra Dvořáková
Haisová. Byla to s ní Jiná výtvarka, ze které
vznikly krásné obrázky %#$

I v srpnu bylo možné navštívit Čertovské muze-
jíčko a vyzkoušet si svoji odvahu

Šití plátěných pytlíčků na potraviny při aktivitách v KC

Komunitní centrum připravilo na léto pestrou nabídku aktivit pro děti. Více se dočtete uvnitř čísla K.J.

Šachový turnaj nabídl i doprovodný program
pro začínající hráče, třeba i děti. Podrobně se
dočtete uvnitř NZ"
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Zápis z 91. schůze městské rady
ze dne 14.7.2021

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

Omluveni:
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 90. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 90. jednání rady města.

� 2. Pronájem nemovitosti – Veličkov
Rada města ruší usnesení č. 12 z 67. jednání
rady města ze dne 23.11.2020.
(Rada opětovně projednala žádost S. Velič-
kova, Č. Budějovice o pronajmutí části po-
zemku parc. č. KN 1188/14, k. ú. Nakolice
s výsledkem, že nájemní smlouva nebyla
doposud ze strany S. Veličkova podepsána
a dle telefonické domluvy zájemce nemá
v úmyslu si předmětnou část pozemku pro-
najmout.)

� 3. Oznámení o ukončení dohody +
Žádost podnájemní smlouva –
Morongová
Rada města bere na vědomí ukončení pod-
nájemní smlouvy mezi M. Morongovou, N.
Lavičkovou a B. Kalátovou.
Rada města souhlasí s uzavřením podná-
jemní smlouvy na nebytové prostory v čp.
57, NH mezi M. Morongovou, N. Hrady a
firmou AVE FENIX s.r.o. s platností do
konce platnosti stávající nájemní smlouvy
mezi městem Nové Hrady a paní M. Moron-
govou, Nové Hrady.
(Rada projednala oznámení paní M. Moron-
gové o ukončení dohody mezi N. Lavičko-
vou a B. Kalátovou v nebytových prostorách
domu na náměstí Republiky čp. 57 a sou-
časně rada projednala žádost paní Mo-
rongové o schválení podnájmu/provozu
kanceláře pro Pohřební firmu AVE FENIX
s.r.o. ve výše jmenovaných prostorách.)

� 4. Registrace akce – Sportovní areál
Nové Hrady – skatepark, pumptrack
Rada města bere na vědomí registraci akce /
poskytnutí dotace v rámci projektu "Spor-
tovní areál Nové Hrady - skatepark, pum-
ptrack" ve výši 2.000.000 Kč a pověřuje
starostu města ve spolupráci s Investičním
a majetkovým odborem MěÚ Nové Hrady
dalším jednáním.
(Rada obdržela od Investičního a majetkové-
ho odboru MěÚ Nové Hrady oznámení o re-
gistraci akce / poskytnutí dotace v rámci
projektu "Sportovní areál Nové Hrady -
skatepark, pumptrack". Celkové náklady
na akci činí 2.612.442 Kč z toho účast stát-
ního rozpočtu/dotace - 2.000.000 Kč.)

� 5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
dotace – Jihočeský kraj
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlou-
vě o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1839/2018
reg. č. 439-03-001/2018 v rámci projektu
"Zhotovení projektové dokumentace domu
v Komenského ulici čp. 188, Nové Hrady" a
pověřuje starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje, Od-
boru evropských záležitostí, České Budě-
jovice návrh dodatku č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1839/2018
reg. č. 439-03-001/2018. Dodatek řeší pro-
dloužení termínu realizace stavby na základě
projektu "Zhotovení projektové dokumenta-
ce domu v Komenského ulici čp. 188, Nové
Hrady" do 31.12.2022. Závěrečná zpráva
s kolaudačním souhlasem bude předložena
nejpozději do 14. 01. 2023.)

� 6. Servisní smlouva – VoiseSys s.r.o.
Rada města schvaluje Servisní smlouvu na
poskytnutí servisních služeb na zařízení
VOX pro město Nové Hrady s firmou Voi-
cesSys s.r.o. a pověřuje starostu podpisem
dodatku.
(Rada obdržela po skončení záruční lhůty
na zařízení v rámci projektu "Realizace va-
rovných protipovodňových opatření pro
město Nové Hrady" od firmy VoicesSys
s.r.o. návrh Servisní smlouvy na poskytnutí
servisních služeb na zařízení VOX pro měs-
to Nové Hrady.)

� 7. Rozpočtové opatření č. 8/2021
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 8/2021.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 8/2021.)

� 8. 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.)

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

� 10. Zápis – Finanční komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
Finanční komise Rady města Nových Hra-
dů konané v dne 14. 07. 2021.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise ze dne 14. 07. 2021 s doporučením pro
radu.)

� 11. Výběrové řízení – rybník Údolí
Rada města schvaluje společnost Pokrývka
spol. s r. o., Benešov nad Černou jako doda-
vatele na akci: Obnova a rekonstrukce ryb-
níku na parc. č. 544 v k. ú. Údolí u Nových
Hradů a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy o dílo.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise ve věci posouzení a hodnocení zadáva-
cího řízení na akci Obnova a rekonstrukce

rybníku na parc. č. 544 v k. ú. Údolí u No-
vých Hradů. V rámci zadávacího řízení
byly posuzovány nabídky, které podaly
společnosti ZVÁNOVEC a.s., České Budě-
jovice, Pokrývka spol. s r. o., Benešov nad
Černou, HYDRO & KOV s.r.o., Třeboň,
PAS Natura s.r.o., Praha, DŘEVOTVAR -
ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o., Chýnov a
AKORA s.r.o., Hrdějovice. Finanční komi-
se doporučuje radě města podepsat smlouvu
se společností Pokrývka spol. s r. o., Bene-
šov nad Černou, která podala nejvýhodnější
nabídku s nabídkovou cenou 1.678.825 Kč
bez DPH.)

� 12. Výběrové řízení – Hotel Máj
Rada města schvaluje na základě doporuče-
ní a zápisu z jednání Finanční komise rady
města Nové Hrady pronájem nebytových
prostor v Hotelu Máj - restaurační část vč.
sociálního zázemí, dvora a stávajícího zaří-
zení a vybavení paní L. Hájkové, Horní
Stropnice a pověřuje starostu ve spolupráci
s TSM Nové Hrady (p. Duspivová) přípra-
vou a podpisem nájemní smlouvy.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise ve věci posouzení a vyhodnocení nabí-
dek ke zveřejněnému záměru na pronájem
nebytových prostor v Hotelu Máj - restau-
rační část vč. sociálního zázemí, dvora a
stávajícího zařízení a vybavení. V rámci
zveřejněného záměru byla posuzována na-
bídka, kterou podala paní L. Hájková, Hor-
ní Stropnice. Finanční komise doporučila
radě města vyzvat uchazečku o dodání chy-
bějících dokumentů a při splnění této výzvy
doporučila k přistoupení k jednání se zá-
jemcem ve věci uzavření nájemní smlouvy
za definovaných podmínek. Chybějící do-
kumenty (originály) byly doplněny, může
tedy dojít k uzavření smlouvy.)

Zápis z 92. schůze městské rady
ze dne 26.07.2021

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 91. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 91. jednání rady města.

� 2. Ministerstvo financí – sdělení o zamítnutí
dotace – Dotační výzva č. 8 a č. 9
Rada města bere na vědomí sdělení Minister-
stva financí o neposkytnutí dotace k projektu
NOVÉ HRADY - MATEŘSKÁ ŠKOLA
HRADEBNÍ Č. P. 175 NOVÉ HRADY.
(Rada byla starostou informována o zprávě
Ministerstva financí, kdy projekt města Nové
Hrady v rámci výzvy VPS-228-3-2021 -
Podpora rozvoje a obnovy materiálně tech-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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nické základny regionálního školství v pů-
sobnosti obcí a výzvy VPS-223-3-2021 -
Podpora obnovy a rozvoje komunální infra-
struktury (občanská vybavenost) nebyl zařa-
zen mezi projekty, na které bude poskytnuta
dotace. Název projektu: NOVÉ HRADY -
MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADEBNÍ Č. P.
175 NOVÉ HRADY.)

� 3. Vyplacení odměn – TSM
Rada města bere na vědomí informaci o vy-
placení odměn zaměstnancům Technických
služeb města Nových Hradů a schvaluje od-
měnu ředitelce Technických služeb města
Nových Hradů dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů informaci o vý-
platě odměn za I. pololetí roku 2021 a žádost
o schválení výši odměny pro ředitelku TSM.)

� 4. Prodej pozemků "lokalita Pod
vodojemem"
Rada města bere na vědomí žádost ve věci
prodeje pozemků parc. č. 824/45 o výměře
1.556 m2 a parc. č. 824/46 o výměře 1.517
m2, vše k.ú. Nové Hrady, dle návrhové studie
ZTV Pod Vodojemem panu M. Kanděrovi
(AUTODOPRAVA) za částku 300 Kč/m2

a postupuje žádost ke schválení zastupitel-
stvu města.
(Po zveřejnění záměru prodeje pozemků
v lokalitě Pod vodojemem rada opětov-
ně projednala žádost pana M. Kanděry
(AUTODOPRAVA), bytem Nové Hrady
o prodej pozemků OV4 a OV5 vše v k.ú.
Nové Hrady, který má zájem využít tyto poze-
mky k podnikání.)

� 5. Prodej pozemků "lokalita Pod
vodojemem"
Rada města bere na vědomí žádost ve věci
prodeje pozemků parc. č. 824/42 o výměře
1.585 m2, parc. č. 824/43 o výměře 1.594 m2

a parc.č. 824/44 o výměře 1.526 m2, vše k.ú.
Nové Hrady, dle návrhové studie ZTV Pod
Vodojemem panu J. Loukotkovi (ZEVLŮV
MLÝN s.r.o.), bytem Nové Hrady za částku
300 Kč/m2 a postupuje žádost ke schválení
zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru prodeje pozemků v lo-
kalitě Pod vodojemem rada projednala žádost
J. Loukotky (ZEVLŮV MLÝN s.r.o.), by-
tem Nové Hrady o prodej pozemků OV1 -
OV3 vše v k.ú. Nové Hrady. Záměrem spo-
lečnosti je na výše zmiňovaných pozemcích
vybudovat menší jatka, rozšířit výrobu masa
a vybudovat prodejnu s masem a masnými
výrobky.)

� 6. Smlouva o výpůjčce – D. Loukotka
Rada města schvaluje bezúplatnou výpůjč-
ku sklářského pečetidla od pana D. Loukot-
ky dle návrhu a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada byla starostou informována o návrhu
smlouvy o výpůjčce ve věci výpůjčky sklář-
ského pečetidla od pana D. Loukotky jako
součást trvalé expozice Novohradského
muzea. Doba výpůjčky 20 let.)

� 7. Odkoupení pozemků – Ing. Mgr.
Vobecká
Rada města bere na vědomí žádost o prodej
pozemků parc. č. 1165 a parc.č. 1497 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů a postupuje žádost k
projednání Osadnímu výboru Údolí.
(Rada obdržela od paní Ing. Mgr. K. Vobec-
ké, Praha, žádost o prodej pozemků parc. č.
1165 a parc.č. 1497 v k.ú. Údolí u Nových
Hradů. Žadatelka by pozemky ráda využila
pro rodinné bydlení.)

� 8. Odkoupení pozemku – Novotný
Rada města bere na vědomí žádost o odkup
pozemku parc.č 1890, k.ú. Vevěří u No-
vých Hradů o výměře 361 m2 a pověřuje
místostarostu Mgr. M. Jarolímka provede-
ním místního šetřením.
(Rada obdržela žádost od pana M. Novotné-
ho, Veveří, o odkup pozemku parc.č 1890,
k.ú. Veveří u Nových Hradů o výměře
361 m2. Ve vlastnictví žadatele se nacházejí
okolní pozemky a žadatel by tento pozemek
rád využil k lepšímu zadržování vody v kra-
jině a obnově historické nádrže.)

� 9. Věcná břemena – SMOJK, EG.D a.s.
Rada města bere na vědomí informaci jed-
náních mezi Svazem měst a obcí Jihočeské-
ho kraje a EG.D. a.s. ve věci zřizování
věcných břemen a jejich finančních nároč-
ností, resp. stanovení cen.
(Rada byla starostou informována o jedná-
ních mezi Svazem měst a obcí Jihočeského
kraje a EG.D. a.s. ve věci zřizování věcných
břemen a jejich finančních náročností, resp.
stanovení cen, které by byly ujednoceny pro
celý Jihočeský kraj.)
Zápis - Finanční komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
Finanční komise Rady města Nových Hra-
dů konané v dne 26.07.2021.
(Rada obdržela zápis z jednání Finanční ko-
mise ve věci posouzení a hodnocení výběro-
vého řízení na akci Město Nové Hrady - DA
(SDH Údolí).)

� 10. Výběrové řízení – MĚSTO NOVÉ
HRADY – DA (SDH Údolí)
Rada města bere na vědomí protokol o ote-
vírání obálek s nabídkami na akci: Město
Nové Hrady - DA (SDH Údolí).
Rada města schvaluje jako dodavatele ve-
řejné zakázky "Město Nové Hrady - DA
(SDH Údolí)", firmu Porsche Inter Auto CZ
spol. s r.o. Praha a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.
(Rada obdržela protokol o hodnocení
a posouzení nabídek k zakázce "Město
Nové Hrady - DA (SDH Údolí)" ze dne
26.07.2021. Celkem byly v rámci výběro-
vého řízení podány 2 nabídky. Hodnotící
komise doporučila vybrat jako dodavate-
le firmu Porsche Inter Auto CZ spol.
s r.o. Praha, která nabídla nejnižší cenu
(1.355.804,99 Kč bez DPH).)

� 11. Dodatek k příkazní smlouvě –
Statutární město Č.B.
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 k Pří-
kazní smlouvě č. 2019000693 uzavřené dne
01.04.2019 se Statutárním městem České

Budějovice a pověřuje starostu podpisem
dodatku.
(Rada obdržela od Statutárního města Čes-
ké Budějovice návrh Dodatku č. 1 k Příkaz-
ní smlouvě č. 2019000693 uzavřené dne
01.04.2019. Dodatek řeší doplnění smlouvy
ve věci systému prodeje vstupenek CBsys-
tem.)

� 12. Pomoc Moravě
Rada schvaluje poskytnutí finančního daru
ve výši 20.000 Kč obcím zasaženým torná-
dem v červnu 2021 prostřednictvím veřejné
sbírky (transparentního účtu) Jihomorav-
ského kraje a pověřuje starostu podpisem
Darovací smlouvy. Rada města dále pově-
řuje starostu města koordinací této a další
pomoci.
(Rada projednala poskytnutí finančního daru
obcím zasažených tornádem v červnu 2021
ve výši 20.000 Kč do veřejné sbírky (trans-
parentního účtu) Jihomoravského kraje.
Dále město Nové Hrady nabídlo svoji po-
moc přímo pro jednu ze zasažených obcí -
městys Moravská Nová Ves, kterému bude
poukázaný výtěžek z dobrovolného vstup-
ného z vybraných kulturních akcí města +
přímá pomoc dobrovolníků koordinovaná
městem N. Hrady a okolními obcemi mik-
roregionu Sdružení Růže.)

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

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

� 15. Vyúčtování lékařské pohotovostní
služby za I. pololetí 2021
Rada města bere na vědomí a souhlasí s vy-
účtováním lékařské pohotovostní služby v
Trhových Svinech za I. pololetí roku 2021.
(Rada obdržela od Zdravotního zařízení po-
likliniky města Trhové Sviny vyúčtování
lékařské pohotovostní služby v Trhových
Svinech za I. pololetí 2021. Za první polole-
tí roku 2021 bylo v rámci lékařské pohoto-
vostní služby ošetřeno 40 občanů našeho
města a osad, podíl města na úhradě nákla-
dů tak činí 88 986,- Kč (2 199Kč/pacienta).)

� 16. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo –
ARCHATT Památky spol. s r.o.
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě ve věci "Rozvoj zájmového, nefor-
málního a celoživotního vzdělávání v No-
vých Hradech" se společností ARCHATT
Památky spol. s r.o. a pověřuje starostu jeho
podpisem.
(Rada projednala Dodatek č.1 ke smlouvě
se společností ARCHATT Památky spol.
s r.o. ve věci Rozvoj zájmového, nefor-
málního a celoživotního vzdělávání v No-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

pokračování na str. 5
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vých Hradech. Registrační číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014824.
Dodatek řeší navýšení ceny díla o 121.487,31 Kč
bez DPH dle soupisu víceprací odsouhla-
sených při realizaci díla.)

Zápis z 93. schůze městské rady
ze dne 06.08.2021

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 92. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 92. jednání rady města.

� 2. Zadávací dokumentace –
Rekonstrukce víceúčelového sálu KD
Máj
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci k veřejné zakázce: Rekonstrukce víceú-
čelového sálu KD Máj.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací do-

kumentace k veřejné zakázce: Rekonstrukce
víceúčelového sálu KD Máj.)

� 3.  Jmenování komise pro otevírání
obálek – Rekonstrukce víceúčelového
sálu KD Máj
Rada města jmenuje komisi pro otevírání
obálek na akci: Rekonstrukce víceúčelové-
ho sálu KD Máj ve složení: Mgr. Vladimír
Hokr, Mgr. Lucie Kříhová a Marie Mrkvič-
ková, náhradníci: Mgr. Michal Jarolímek,
Lenka Roulová a Ing. Pavla Vaněčková.
Rada města jmenuje hodnotící komisi na
akci: Rekonstrukce víceúčelového sálu KD
Máj ve složení: Ing. Pavel Hamberger, Jaro-
slav Faktor a Miroslav Šlenc a náhradníci:
Bc. Roman Smidt, Josef Sýkora a Bc. Vlas-
ta Kučerová.
Rada města schvaluje seznam obesílaných
firem dle návrhu s tím, že další uchazeči se
mohou přihlásit na základě výzvy, která
bude zveřejněna na internetových stránkách
města.
(Rada obdržela návrh na jmenování komi-
se pro otevírání obálek a návrh na jmeno-
vání hodnotící komise k veřejné zakázce:
Rekonstrukce víceúčelového sálu KD Máj,
včetně seznamu obesílaných firem.)

� 4. Vyplacení odměn – Mateřská škola
N.H.
Rada města schvaluje odměnu ředitelce
Mateřské školy Nové Hrady dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady žádost o schválení odměny ře-
ditelce školy za 1. pololetí roku 2021.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 4
INFORMACE
PRO VOLIČE

Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu

České republiky konané
v roce 2021 ve dnech

8. a 9. října 2021
V souladu s ust. § 14c odst. 1 písm. f)

zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Par-
lamentu České republiky a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
informuji o počtu a sídle volebních okrsků
jsou ve správním území města Nové Hrady
pro výše uvedené volby stanoveny 3 voleb-
ní okrsky:

Okrsek č. 1
Nové Hrady I (staré město),
Česká ul. čp. 74, 373 33 Nové Hrady,
Kulturně-spolkový dům

Okrsek č. 2
Nové Hrady II (nové město),
Zahradní čtvrť čp. 467, 373 33 Nové Hrady,
Pasivní dům

Okrsek č. 3
Byňov čp. 110, 374 01 Nové Hrady,
Zasedací místnost osadního výboru Byňov,
Štiptoň, Jakule.

Volební místnosti budou otevřeny v pá-
tek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu dne 9. října 2021 od
8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským prů-
kazem nebo cestovním pasem České re-
publiky.

Rozdělení do okrsků:

Okrsek č. 1
ulice 5. května, Česká, Hradební,
Husova, Komenského, Na Vyhlídce,
náměstí Republiky, Navrátilova,
Údolská, Údolí

Okrsek č. 2
Zahradní čtvrť, Jižní Město, Polní,
Pod Vodárnou, Vilová čtvrť, Sídliště míru,
Vitorazská, Pod Zámeckým, Obora,
Nakolice, Vyšné, Štiptoň, Veveří

Okrsek č. 3
Byňov, Jakule

UPOZORNĚNÍ: Upozorňujeme voliče
na zvýšená hygienická opatření ve vybraných
vnitřních prostorech včetně volebních
místností.

Mgr. Vladimír Hokr v.r.
Starosta města

Dětská ordinace dr. Šebestové oznamuje,
že zahajuje ve své ordinaci v Suchdole nad Lužnicí

očkování proti onemocnění Covid-19
dětí od 12 let i dospělých

očkovací látkou od firmy Moderna.

Zájemci se mohou objednávat vždy od pondělí do pátku
v době od 6.30 do 11.00 hodin na tel. čísle: 384 781 203

nebo prostřednictvím e-mailu: vendulka.sebestova@seznam.cz.

U studánky v Údolí (u Matějků) došlo opět po letech k výměně bednění a úpravě zadní části za
studánkou. Práce provedl novohradský truhlář Jan Mráz. Věříme, že studánka bude i v dalších
letech sloužit místním občanům i turistům
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Zářijová „Zastupitelská anketa“ pro NZ
Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje,
po prázdninové odmlce se opět vrací Zastupitelská anketa. Jak jste si

jistě všimli v jednotlivých anketách předchozích, kladené otázky ne-
slouží k tomu, abych někoho „zkoušela“, ale abych Vám nabídla názo-
ry a pohledy na některé věci, které nás obklopují a o kterých mohou a
někdy i musí přemýšlet naši zastupitelé. Tedy ti spoluobčané, kteří nás
zastupují, často rozhodují a pak se zodpovídají ve věcech veřejných
nám, voličům. To je podstata politiky, i té komunální, místní, obecní.
To je vše oč tu běží. Tenhle princip samozřejmě platí i o té „Velké poli-
tice“, akorát s tím rozdílem, že je vždy snadnější s nějakou naší nespo-
kojeností zajít na místní radnici, ale horší je zaběhnout „na Vládu“ nebo
na Hrad. A k tomu se váže jedna moje otázka, a tedy proč bývá tak malý
zájem občanů o veřejná zasedání zastupitelstva, proč si občané málo
„kontrolují“ své vyvolené. Myslím si, že většina odpovídajících zastu-
pitelů dává logické argumenty a Vy sami si můžete odpovědět též.

Dalšíí položená otázka měla být určitým inspirativním vodítkem i
pro Vás a byla samozřejmě míněna opět pozitivně. Odráží se v ní jistá
znalost a přehled o tom, co se kde doma šustne, jak město žije a tepe, jak
jsou zastupitelé spokojeni s místními podmínkami pro život všech spo-
luobčanů a kam ještě by případně bylo potřeba upírat zraky a finance.
Vždyť všechno souvisí se vším.

Třetí otázka se opět dotkla politiky celostátní, ačkoli ne všichni za-
stupitelé toto vítají a vnímají jako podstatné pro informování v „míst-
ním plátku“. Přesto si myslím, a dokonce čím dál víc, že dobrá politika
a správa věcí veřejných někde začíná – na místní, obecní úrovni. A to
nejen na straně politiků, ale i na straně aktivních občanů. Trochu jsem
tedy „ťukla“ do priorit a názorů, jak si oni budou vybírat budoucí „za-
stupitele celostátní“.

Děkuji všem, kteří se se všemi otázkami popasovali a přeji zajímavé čtení.
K. Jarolímková, redakce NZ

Otázky a odpovědi do „Zastupitelské
ankety“ pro zářijové číslo NZ:
1. Co nového, jiného, zajímavého, inspirativního,… jste zazname-

nali, navštívili nebo Vás potěšilo v našem městě nebo v nejbliž-
ším okolí v době letní turistického sezony?

Jan Kollmann: Potěšil mě start nových provozoven segmentu gastro a
mám radost, že pro potřeby turistů i místních začal opět fungovat
Hotel Máj. Zmíním dodatečně ještě jednu abstraktní záležitost – po-
těšil mě projev lidské solidarity po událostech na Moravě.

Mgr. Vladimír Hokr: Potěšilo mne především otevření nových provo-
zoven v našem městě. Psal jsem o tom již v minulém NZ a jsem rád,
že místní obyvatelé i návštěvníci města ocenili výrazně zlepšenou
nabídku v oblasti gastronomie. Radost jsem měl i z dobře rozběh-
lých prohlídek v čertovské části muzea a jako zajímavé a „jiné“
bych označil open air koncerty na hradě, kde Dan Bárta s Jihočeskou
filharmonií i Cigánski Diabli s Jaroslavem Svěceným předvedli ne-
skutečné výkony.
Inspirativní pro mne byla především různá milá setkání se zajímavý-
mi lidmi. Setkal jsem se s místními rodáky či členy komunity
řeckých dětí, kteří se pravidelně do NH vrací. Je vždy moc fajn sejít
se s nimi, vyslechnout jejich vzpomínky a zároveň vnímat to, co po-
zitivního i negativního vnímají při návratu do N. Hradů.

Ing. Zdeněk Dorschner: V tomto létě jsem nejraději navštěvoval roz-
hlednu na Kraví hoře a park v Terezině údolí.

Miroslav Vrchota: Nevím, nemám na to čas.

Marek Petrášek: Vyjma nárůstu nabídky služeb v oblasti gastronomie,
což oceňuji, jsem nezaznamenal nic výjimečného. V souvislosti
s tím ale zesílila konkurence, a to se projevilo zejména na poli rekla-
my. Bohužel k té se v naprosté většině přistupuje prvoplánově a
v konečném důsledku má jedinou funkci - hyzdí veřejný prostor. Na
řadě míst v ČR se již této problematice nazývané „vizuální smog“
věnují a hledají vhodná řešení. V rámci místní Komise pro podniká-
ní a cestovní ruch jsem na to již poukazoval, výsledek se však zatím
nedostavil.

Bc. Josef Vochoska: nové podnikatelské aktivity ve městě, všem pod-
nikatelům přeji úspěch, parkoviště u Českého domu?!, nepořádek
okolo skateparku na autobusovém nádraží!

Mgr. Michal Jarolímek: Musím říct, že mne celkově potěšilo, že po
období, kdy se cestovní ruch ocitl na bodu nula a poskytovatelé slu-
žeb se ocitli ve velkých problémech, se vše od června zase rozjelo a
návštěvnost Nových Hradů a okolí se dostala na úroveň let předcho-
zích. Věřím, že díky tomu mohli podnikatelé v cestovním ruchu
alespoň zmírnit ztráty z předchozích cca 10 měsíců.
Potěšilo mne, že na rozdíl od jiných měst, kde se některé provozov-
ny restauračních služeb zavíraly, u nás se naopak některé nové ote-
víraly. Všem nově vzniklým (ale i těm tradičním) přeji hodně
spokojených hostů nejen v turistické sezóně, ale po celý rok.
Třetí věc, která mne potěšila také souvisí s vysokou návštěvností na-
šeho města, konkrétně pak Terčina údolí. Jde o to, že změna systé-
mu výběru parkovného na parkovišti před Terčiným údolím se
začíná vyplácet a do „kasičky“, z které je přispíváno na péči o mobi-
liář, cesty a vegetaci přibývají zajímavé částky peněz.

Bc. Jiří Plouhar: Zde bych zmínil jako pozitivní poznatek zejména ná-
růst restaurací a pohostinství ve městě v době po covidu, kdy bylo
vše uzavřeno. Vítám zvýšení možností nejen, kde se zastavit na
pivo, ale i možnosti, kde se lze najíst či něco dobrého ochutnat. Dal-
ší událost, která mě zaujala, byl koncert zpěváka Dana Bárty s Jiho-
českou filharmonií, který v prostorách nádvoří našeho hradu byl pro
mě skvělým hudebním zážitkem. Nakonec uvedu zajímavé nové
místo, které mě zaujalo, a to nová čertovská expozice v prostorách
sklepení pod muzeem.

2. Na veřejná zasedání zastupitelstva nechodí pravidelně téměř
žádní místní občané. Co si o tom myslíte, proč tomu tak je?

Jan Kollmann: Myslím si, že tomu napomáhá ustálený chod hospoda-
ření Města, investic, návyk k využívání el. zdrojů informací apod.
Větší počet občanů se dostaví při projednávání zásadních bodů jed-
nání, nebo pokud se týkají přímo jich samotných.

Mgr. Vladimír Hokr: Za těch necelých 19 let, co jsem členem zastupi-
telstva, vnímám, že účast občanů na jednáních je spojená s obsahem
jednání a atmosférou ve městě. Pokud je nějaké téma, které se obča-
nů osobně dotýká (např. jejich vlastní žádost, která je projednává-
na), pak často přijdou. Pokud je projednáváno něco, co je tzv.
třaskavé, pak se jdou podívat, udělat si vlastní názor nebo přichází
s cíleným dotazem. Pokud ale mají lidé pocit, že chod města příliš
neskřípe, stačí jim sledovat zápisy z jednání, občas zajít na radnici
nebo si popovídat s některou zastupitelkou či zastupitelem. Mám
pocit, že nižší účast občanů na jednáních zastupitelstva souvisí také
s tím, že lidé nemají pocit, že pouze při jednáních zastupitelstva se
něco dozví. Snažíme se o důležitých věcech informovat a lidé mají
možnost vyjádřit svůj názor a zapojit se do různých jednání i mimo
jednání zastupitelstva. O jednáních zastupitelstva je navíc pořizo-
ván celkem detailní zápis, takže si lidé i následně v NZ přečtou,
o čem bylo jednáno a kdo jaké názory zastával. Obecně lze také kon-
statovat, že s účastí občanů je to podobné i v okolních obcích.

Ing. Zdeněk Dorschner: Bude to asi tím, že se téměř nic důležitého ne-
řeší. Kdo by ztrácel čas tím, že se řeší tři přeložky NN a dva prodeje
pozemků.

Miroslav Vrchota: Na zasedání chodí pravidelně jen pár lidí. A ostatní?
Zřejmě jim stačí informace, které jsou veřejně dostupné.

Marek Petrášek: Nehledal bych v tom nějaké hlubší příčiny. Zájem
obyvatelstva o věci veřejné již dokonale ilustruje poměrně nízká
účast ve volbách. Ti, co se o dění ve městě zajímají, najdou podrob-
né informace ze zastupitelstva ve zpravodaji, byť tedy s časovým od-
stupem. Věřím, že pokud by se měla projednávat nějaká zásadní
záležitost, která by měla mít bezprostřední vliv na kvalitu našeho
žití, rozhodně by se to na návštěvnosti projevilo.

pokračování na str. 7
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Bc. Josef Vochoska: všeobecně nízký zájem o věci veřejné, nový trend
je zastupitelstvo online, lidi je třeba zaujmout, upoutat nebo překva-
pit, stává se, že jsem někdy překvapený já jako zastupitel informace-
mi, které místní vědí a já se je dozvím až na jednání zastupitelstvaJ

Mgr. Michal Jarolímek: Myslím si, že nízká návštěvnost veřejných za-
sedání zastupitelstva není specifikou jen Nových Hradů, ale jde
o obecný jev, který lze pozorovat v řadě dalších měst a obcích. O dů-
vodech ale nechci spekulovat. Může totiž jít o širokou škálu důvodů
od apatie a nezájmu až po spokojenost se stavem věcí veřejných
v našem městě. Spíš si kladu otázku, jestli je návštěvnost zastupitel-
stva občany tím pravým měřítkem, podle kterého máme měřit zájem
občanů o správu města. Myslím si, že osobní účast na zastupitelstvu
tím měřítkem prostě není. Mnohem důležitější je, jak aktivně se ob-
čané zapojují do diskusí ke komunálním tématům a jak jsou ochotni
tyto své názory prezentovat veřejně. A je úplně jedno, jestli k tomu
využijí jednání zastupitelstva, Novohradský zpravodaj nebo facebo-
ok. Musím uznat, že mě v této souvislosti potěšily diskuse, které na
facebooku proběhly k problematice dětských hřišť, veřejných pros-
tranství a areálu Komunitního centra. Přestože se v ní objevovaly
kritické připomínky, vnímal jsem tuto diskusi pozitivně. A to nejen
proto, že přinesla určitý posun ve věcném řešení problémů, na které
bylo poukazováno, ale také proto, že z té diskuse bylo zřejmé, že
těm diskutujícím jde o to, aby se věci zlepšovaly. Současně jsem si
ale uvědomil, že převážná většina z těch (s výjimkou několika málo
jmen), kteří před komunálními volbami v roce 2018 deklarovali zá-
jem spravovat město lépe než tehdejší vedení města, velmi rychle
upadli do pasivity a mlčení. A sám sebe se ptám, proč tomu tak je,
když to vedení města je „plus minus“ vlastně stejné. Mysleli to teh-
dy se svojí angažovaností opravdu vážně? Nebo to byla jen klasická
předvolební opoziční rétorika? Musím říct, že ve srovnání s těmito
mlčícími kandidáty jsou mně mnohem sympatičtější ti facebookoví
diskutéři a diskutérky.

Bc. Jiří Plouhar: Přesný důvod, proč lidé více nenavštěvují zasedání
zastupitelstva nevím, ale jsem názoru, že zasedání může být pro ob-
čany zdlouhavé a nudné, když se právě projednávají i věci, které je
třeba příliš nezajímají. Dalším argumentem může být dostatečná in-
formovanost o projednaných věcech v Novohradském zpravodaji,
kde se o všem podstatném dozví z pohodlí svého domova.

3. Jaké jsou Vaše (alespoň) tři zásadní a stěžejní „priority“, pod-
něty, skutečnosti atd. týkající se kandidujících politických stran
nebo uskupení, podle kterých se budete rozhodovat a dávat svůj
hlas při říjnových volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky?

Jan Kollmann: daný subjekt nesmí být součástí žádného spekulativně
vytvořeného mixu stran a hnutí, kandidující osobnosti, volební
program

Mgr. Vladimír Hokr: Přiznám se, že vybrat si v letošních volbách pro
mne nebude jednoduché. Nerad volím PROTI někomu, zároveň ne-
vidím nikoho, s kým bych se mohl většinově ztotožnit. Nevěřím na
nové či staronové mesiáše, kteří spasí svět, mám ale i velký problém
s tím, jak se některé strany chovaly dříve, když byly u moci. Když
k tomu připočtu strany a hnutí, které jsou postaveny na strašení, fa-
lešném nahnědlém vlastenectví a skrytém manipulování, je výběr
opravdu malý. Bohužel už si také dost pamatuji a vnímám, co strany
a hnutí slibují a co pak reálně dělají. A tak si asi vyberu nějaké nej-
menší zlo, určitě ale někoho, kdo bude blízký proevropskému smě-
řování, kdo bude ctít určité hodnoty (právo, slušnost, tolerance,
lidskost) a za koho se nebudu muset stydět…

Ing. Zdeněk Dorschner: Podle mého názoru si zaslouží být zvoleno
sdružení, kterému jde především o zdraví lidí, a nejen o vlastní pod-
niky. Velice důležité je rozhodnost a zdravý rozum.

Miroslav Vrchota: -:) -:) -:)

Marek Petrášek: V době, kdy se povaha a podoba euroatlantické civili-
zace mění takřka před očima a celý svět se dostává do nového pohy-
bu, přičemž můžeme vést nekonečné debaty, jaký to asi bude mít
dopad na kvalitu našeho žití, považuji stále za základní pilíře stabili-
ty: občanské svobody, národní identitu a trvalou prosperitu.

Bc. Josef Vochoska: rozpočtová odpovědnost, sociálně tržní ekonomi-
ka, vnější a vnitřní bezpečnost

Mgr. Michal Jarolímek: Pokusím se odpověď na tuto otázku shrnout
do několika stručných bodů.
1) Nemohu volit stranu či hnutí, jejíž program je v rozporu s mým

názorem. Například s tím, že bychom měli zůstat členy EU a sna-
žit se v tomto společenství být sebevědomým a názorově pev-
ným členem.

2) Nemohu volit stranu či hnutí, která je pod vlivem současného
prezidenta, o kterém si myslím, že je ostudou České republiky a
kterého si proto nemohu vážit.

3) Nemohu volit stranu či hnutí, která dává nesplnitelné programo-
vé sliby zcela pomíjející ekonomickou realitu.

4) Nechci volit stranu či hnutí rozdávající předvolební dárky ve
snaze přilákat na svou stranu voliče, o kterých si myslí, že jsou
naivní, a že je stačí uplatit zmrzlinou, knihou, lízátkem a já ne-
vím čím ještě.

5) Nechci volit stranu či hnutí, která má na své kandidátce nedůvě-
ryhodné lidi, tj. takové, u kterých je zřejmé, že mají problém se
zákonem, nebo že se chovají neeticky.

6) Nechci volit stranu či hnutí jednoho muže, kde není zřejmé, co
jsou zač ti ostatní na kandidátce.

Takže koho vlastně volit mohu? No, to je tedy těžká otázka. Ale na
tu se mne naštěstí nikdo neptá.

Bc. Jiří Plouhar: Jedna z věcí, která mě nejspíš ovlivní (a je to tak po-
každé) při rozhodování při letošních volbách bude, zda uvedený
kandidát nebo strana bude mít v programu body, které se mě mohou
pozitivně dotknout v osobním a v pracovním životě. Také aby tyto
body byly přínosné pro celou naší zemi, a nejen pro vybrané skupiny
obyvatel. Dalším kritériem pro mě bude, jakým způsobem mě doká-
žou jednotliví kandidáti přesvědčit o tom, že skutečně své sliby bu-
dou prosazovat a v nejvyšší možné míře naplňovat. Také u mě
budou rozhodovat osobní sympatie k jednotlivým kandidátům.

Zářijová „Zastupitelská anketa“
(pokračování ze str. 6)
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Město Nové Hrady
vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice

Referenta stavebního úřadu
Městského úřadu Nové Hrady

9. platová třída, doba určitá
zástup za výkon veřejné funkce/ zástup za mateřskou

a rodičovskou dovolenou
místo výkonu práce: Nové Hrady

předpokládaný nástup: 01.11.2021

Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s § 7 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Charakteristika pozice:
Výkon přenesené působnosti na úseku stavebního zákona

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
dosažené vzdělání/praxe:
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském

studijním programu ve studijním oboru stavebního,
architektonického nebo právnického směru,

b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe
v oboru stavebnictví, nebo

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví
a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.

obor školního vzdělání: stavební, právní
znalosti oboru:

stavební právo, správní řízení, zkouška ZOZ - výhodou
jazykové znalosti: znalost cizího jazyka výhodou
další znalosti, dovednosti a předpoklady: dovednost pracovat na PC
(MS Office, Windows, Excel, Internet), práce v GIS (geografický
informační systém) – výhodou, řidičský průkaz skupiny „B“

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

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

Přílohy přihlášky:
strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší
než 3 měsíce (originál, případně ověřená kopie), u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokla-
du o nejvyšším dosažené vzdělání, souhlas se zpracováním osob-
ních údajů případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě
zašlete nejpozději do 24.09.2021 na adresu: Městský úřad Nové
Hrady, tajemník MěÚ, nám. Republiky čp. 46, 373 33 Nové Hrady.
Podrobnější informace o pracovní pozici podá:
Ing. Vladimír Schusser, tajemník MěÚ, tel.: 603 882 342,
e-mail: vladimirs@novehrady.cz.

Písemně nevyžádané přílohy přihlášky budou po 30 dnech od
skončení výběrového řízení skartovány.

Ústní pohovory proběhnou dne 06.10.2021, konkrétní čas poho-
voru bude uchazeči sdělen telefonicky nebo e-mailem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdy-
koliv v jeho průběhu, bez udání důvodu.

Ing. Vladimír Schusser v.r., tajemník MěÚ

Datum vyhlášení: 26.08.2021
Vyvěšeno dne: 26.08.2021, sejmuto dne: 24.09.2021

Město Nové Hrady
Oznamuje o volné pracovní pozici na místo

Asistenta stavebního úřadu
Městského úřadu Nové Hrady

8. platová třída, doba určitá – do 31.12.2022
(s možností prodloužení)

místo výkonu práce: Nové Hrady
předpokládaný nástup: 01.11.2021

Charakteristika pozice:
Zajišťování administrativní práce na úseku stavebního úřadu, zajiš-
ťování spisové služby a předarchivační péče o dokumenty

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
znalosti oboru: státní správa a samospráva
jazykové znalosti: znalost cizího jazyka výhodou
další znalosti, dovednosti a předpoklady:

dovednost pracovat na PC (MS Office, Windows, Excel,
Internet), řidičský průkaz skupiny „B“

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

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

Přílohy přihlášky:
strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší
než 3 měsíce (originál, případně ověřená kopie), u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokla-
du o nejvyšším dosažené vzdělání, souhlas se zpracováním osob-
ních údajů případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě
zašlete nejpozději do 24.09.2021 na adresu: Městský úřad Nové
Hrady, tajemník MěÚ, nám. Republiky čp. 46, 373 33 Nové Hrady.
Podrobnější informace o pracovní pozici podá:
Ing. Vladimír Schusser, tajemník MěÚ, tel.: 603 882 342,
e-mail: vladimirs@novehrady.cz

Písemně nevyžádané přílohy přihlášky budou po 30 dnech od
skončení výběrového řízení skartovány.

Ústní pohovory proběhnou dne 06.10.2021, konkrétní čas poho-
voru bude uchazeči sdělen telefonicky nebo e-mailem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdy-
koliv v jeho průběhu, bez udání důvodu.

Ing. Vladimír Schusser v.r., tajemník MěÚ

Datum vyhlášení: 26.08.2021
Vyvěšeno dne: 26.08.2021, sejmuto dne: 24.09.2021
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Sázíme
budoucnost

Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje,
rádi bychom se s Vámi podělili o pár tipů na
soutěže a akce, jejichž společným cílem je
propojovat komunity a pomáhat zmírňovat
dopady změn klimatu na naše města a kraji-
nu. Pokud Vás některé zaujmou, budeme
Vám velmi vděční, pokud nám je pomůžete ší-
řit dál.

S úctou Anna Poledňáková,
PR koordinátorka iniciativy

Sázíme budoucnost

Vydejte se na výlet za Stromy roku
a vyhrajte knihy nebo karton
Ondrášovky

Netradiční možnost prázdninového výleto-
vání po České republice nabízejí organizátoři
ankety Strom roku. K 20. narozeninám popu-
lární soutěže připravili tipy na výlety ke všem
stromům, které se v minulosti staly vítězi an-
kety. Kdo po cestě za přírodními unikáty
nasbírá alespoň pytel odpadků, má šanci
vyhrát knížky o přírodě a pitný režim až na
čtvrt roku.
Více na www.stromroku.cz/vylety.

Podpořte strom, který si zaslouží
pozornost a péči.
Hlasujte v anketě Strom roku

Do finále letos jubilejního 20. ročníku anke-
ty Strom roku postoupila dvanáctka kandidátů
ze sedmi krajů. Ti usilují o prvenství v podobě
odborného ošetření zdarma a postupu do celo-
evropského kola soutěže. Lidé mohou své fa-
vority podpořit online na www.stromroku.cz
anebo pomocí DMSky do 12. září. Od vzniku
ankety se do hlasování zapojilo více než
729 tisíc lidí a vybralo se téměř 2,8 milionu
korun, které putovaly na výsadbu a ošetření
stromů.

Rozhodněte o nejlepším
adaptačním opatření na změnu
klimatu

Jak předcházet škodám z přívalových dešťů a
dalším extrémům počasí, které na nás dopadají
stále častěji? Také na to hledali odpovědi autoři
osmnácti projektů, které se letos probojovaly do
finále soutěže Adapterra Awards. Podpořit až
dva favority z finálové osmnáctky mohou lidé
do 15. října na www.adapterraawards.cz

Zapojte se do výsadby Aleje
svobody

V bývalém vězeňském zařízení pro politic-
ké odpůrce komunistického režimu Vojna u
Příbrami vyroste nová Alej svobody. Město
zvítězilo v grantové výzvě Nadace Partnerství,
která tradiční výsadbu symbolických sameto-

vých alejí organizuje. Akce, která běžně pojme
až 500 dobrovolníků, letos připadne na sobotu
13. listopadu. Město ji uspořádá v součinnosti
s Hornickým muzeem Příbram s možností pro-
hlídky za symbolické vstupné. Nová výzva pro
obce na výsadbu Aleje svobody’ 22 bude vy-
hlášena příští rok na jaře. Více o putovní akci
na www.alejsvobody.cz.

Projekt: Pořízení zásahové obuvi
pro SDH Nové Hrady

Město Nové Hrady v roce 2021 realizovalo za podpory Ji-
hočeského kraje projekt s názvem Pořízení zásahové obuvi
pro SDH Nové Hrady, který byl podpořen z dotačního progra-
mu Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných ha-
sičů obcí Jihočeského kraje.
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Novohradsko-Doudlebsko a výrobky,
které jsou Opravdu od nás

V turistické oblasti Novohradsko-Doudlebsko je řada šikovných lidí,
kteří vyrábějí atraktivní řemeslné a umělecké předměty nebo připravují
chutné potravinové produkty. V roce 2019 se proto začal uskutečňovat
nápad dát těmto výrobkům marketingovou značku a pomáhat jejich vý-
robcům ve zvyšování obchodních příležitostí, a tedy i v prodeji. Vznikla
značka Opravdu od nás a každý rok se schází certifikační komise, aby
tuto značku udělila originálním a kvalitním výrobkům, které vznikají
v naší turistické oblasti.

V srpnu 2021 zasedla komise potřetí a rozhodla o udělení značky Opravdu od nás dalším
12 výrobkům. Jejich celkový počet se tak dostal na úctyhodné číslo 41. Výrobcům nově oceně-
ných výrobků bude slavnostně předán certifikát v rámci akce Kaplický Ušák, která se uskuteční

ve dnech 17. – 18. 9. 2021 v Kaplici. Budou
mezi nimi například ručně tkané šátky s použi-
tím ručně předené ovčí vlny, vitráže, užitková
keramika, originální šperky, bylinná mýdla,
nakládané sýry, masné výrobky, bylinné soli
nebo pivo z nového minipivovaru.

Ale nezůstane jen u předání certifikátu. Po-
čítáme s tím, že na stánku budou všechny oce-
něné výrobky, tj. ty letošní i ty z těch minulých
let k dispozici k zakoupení. Současně pak při-
pravujeme propagační materiál, pomocí které-
ho chceme všechny výrobky představit široké
veřejnosti a před spuštěním je i e-shop, jako
další prodejní příležitost pro certifikované
výrobce a jejich produkty.

Mgr. M. Jarolímek

MOŠTÁRNA
Borovany
areál technických služeb

Města Borovany na Třeboňské ulici

Provoz od 10. září
po předchozí telefonické domluvě

tel. č.: 608 608 334

sobota 9.00 – 16.00 hod.
lisování 3 Kč/kg ovoce

(jablka, hrušky)
pasterizace 5 Kč/litr moštu

(systém bag in box 6l)
bag 20 Kč/ks, box 15 Kč/ks

správce moštárny M. Chytrová,
MAS Sdružení Růže

Automobilové veterány přijedou do Nových Hradů

Milovníci veteránů si přijdou na své v so-
botu 11. září. Do Nových Hradů zavítají stroje,
které psaly automobilovou historii. Dvanáctý
ročník South Bohemia Classic, mezinárodní
setinové rallye klasických vozidel, sem zave-
de rekordní počet 160 posádek z několika ev-
ropských zemí.

Hodnotné skvosty začnou do centra města
přijíždět ve směru z Českých Velenic krátce
po 13. hodině. Nejzajímavějším místem ke
sledování historických klenotů na čtyřech ko-
lech bude náměstí Republiky. Na úseku mezi
prodejnou potravin a Wellness hotelem Rezi-
dence se stejně jako před třemi lety uskuteční
test přesnosti. Návštěvníci budou mít díky
tomu jedinečnou šanci si všechny veterány
prohlédnout zblízka. Po absolvování měřené-
ho úseku účastníci odjedou Vitorazskou ulicí
do Rakouska dále po trase druhé etapy, která
měří více než 320 kilometrů.

Nabité startovní pole slibuje skvělou podí-
vanou. Diváci se můžou těšit na legendární
i méně známé značky – jmenujme například

Jaguar, MG, Mercedes-Benz, Austin Healey,
Chevrolet, Porsche, De Tomaso, Škoda, Tat-
ra, DeLorean, Ferrari, Cadillac, Buick, Do-
dge, Alfa Romeo nebo Triumph.

XII. South Bohemia Classic 2021, největší
tuzemská setinová rallye, odstartuje v pátek
v 16.30 hod. na českobudějovickém náměstí
Přemysla Otakara II. a trasa vede přes Holašo-
vice, Vodňany či Prachatice. Po návštěvě cen-
tra Českého Krumlova zavítají posádky poprvé
do hlavního dějiště soutěže, Hotel Resortu Re-

lax v Dolní Vltavici. Během sobotní etapy ve-
teránisté pojedou po šumavských silničkách
kolem Lipna, přes Rakousko a podívají se také
do Novohradských hor. Vrcholem programu
oblíbené motoristické akce bude Grand Prix
Kaplice.

Více informací je průběžně zveřejňováno
na www.southbohemiaclassic.cz.

Text: Pavel Kacerovský, ČK motorsport
Foto: Ondřej Kroutil
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Autorské šperky
O víkendu 20.-22.8.2021 proběhla pro-

dejní výstava na Hojné Vodě v krásné maš-
tali, kterou poskytla rodina Kurzů. Ač se
příprava výstavy zdála poněkud „punko-
vá“, výsledek předčil očekávání. Prostor to
je nádherný a kov a dřevo, ze kterého byly
vystavované výrobky, se do tohoto prostoru
krásně hodily. Bylo to historicky první kul-
turní využití tohoto prostoru a podle slov
Kateřiny Kurz snad ne poslední.

Tématem výstavy byl Kruh, jako základ
všeho. Pan Ludvík Fabián představil neob-
vyklou kombinaci kovu a dřeva ve formě
šperků a také dřevěné svícny a mýdlenky. Já
jsem vystavovala své kroužkované šperky a
módní doplňky, které vyrábím pod značkou
Dream Handmade.

Andrea Novák Vachová

Přijímací zkoušky
na taneční obor

Přijímací zkoušky proběhnou v prostorách
ZUŠ na Nových Hradech dne 8. 9. 2021

v čase mezi 15.00 a 15.45.

Přijímací kritéria:
- fyziologické dispozice
- rytmická reprodukce

- koordinace a pohybová paměť

Přijímací zkoušky
na výtvarný obor

Přijímací zkoušky proběhnou v prostorách
ZUŠ na Nových Hradech dne 9. 9. 2021

v čase mezi 15.00 a 16.00.

Přijímací kritéria:
- výtvarný projev

- pracovně volní návyky
- kreativita

Prosíme zájemce, aby se shromažďovali
před budovou a vyčkali vyzvání

ke konání přijímací zkoušky.
Přítomní ve věku nad 6 let jsou povinni

zajistit si adekvátní ochranu dýchacích cest.
Více informací naleznete na webových

stránkách naší ZUŠky:
www.zustsviny.cz,

na e-mailu: info@zustsviny.cz
nebo na telefonním čísle: 380 120 540

(Luboš Procházka - ředitel,
Michael Tröstl - zástupce ředitele)
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Hudební festival Jihočeské Nové Hrady aneb
Vášnivý cimbál, laskavý zpěv, hutné varhany i „posvěcené“ housle

Šestý ročník Hudebního festivalu Jihoče-
ské Nové Hrady 2021, který se konal 5.-9.8.
přinesl několik novinek a hodně uměleckých
zážitků. Mimo osvědčených míst pro pořádání
koncertů klasické hudby, jakými byly i v minu-
lých letech kostel na Dobré Vodě, v T. Svinech
nebo Altweitře a renesanční sál v Hotelu Rezi-
dence, se tentokrát vyšlo do scény tzv. open
air. Pro zahajovací koncert si dramaturg festi-
valu Jaroslav Svěcený vybral hradní nádvoří,
na které pozval své hudební přátele Cigánski
Diabli. Byla to velmi dobrá volba, a to jak hu-
debně, tak i co se týče taktiky upozornit na
sebe dalšímu okruhu návštěvníků, kteří nejsou
úplně „čistokrevní“ pro vážnou hudbu. Kon-
cert měl poměrně velký náboj, svůj prostor
dostali slovenští Diabli přiměřeně, a díky kva-
litnímu technickému zajištění (kryté pódium
pro účinkující i stan pro diváky, dobré nazvu-
čení), byl koncert velmi komfortní a výborný.

Dalším skvělým účinkujícím, a to v ko-
mornějším prostředí rezidenčního sálu, byla
zpěvačka (a také moderátorka) Martina Koci-
ánová. Bylo fajn, že i ona dostala v rámci kon-
certu dostatečný prostor a mohla předvést své
pěvecké schopnosti. A bylo skutečně co po-
slouchat. Její party odzpívané naplno, niterně,
krásným a laskavým hlasem byly opravdu
uměleckým zážitkem.

Věřím, že podobné zážitky měli i kolego-
vé, pořadatelé a posluchači v T. Svinech nebo
v Rakouské Altweitře. Vždyť Virtuosi Pragen-
ses či akordeonista Ladislav Horák ve spojení
s J. Svěceným určitě uspokojili další desítky
posluchačů.

Koncert v kostele na Dobré Vodě #
Zahájení festivalu novohradským starostou
a jihočeským hejtmanem

Koncert na hradě v N. Hradech # #Koncert ve Altweitře # #

pokračování na str. 13

Koncert v Trhových Svinech
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Dárky pro diváky při odchodu z koncertu

Závěrečný, chrámový, koncert byl v kostele
na Dobré Vodě, kde se střídaly housle s varha-
ny Václava Uhlíře nebo se vzájemně dopl-
ňovaly. Na Jaroslavu Svěceném, pokud tedy
nebyl na kúru, ale dole před diváky, bylo patr-
né, jak si tento koncert v báječné „akustické
lázni“ vychutnával. Jeho přídavek to jenom
potvrdil a udělal skvělou tečku za pětidenním
hudebním maratonem.

Pro návštěvníky novohradských koncer-
tů i toho závěrečného čekalo při odchodu
ještě jedno milé překvapení, a to malé propa-
gační dárky jako pořadatelská pozornost a
poděkování za společné prožití novohrad-
ského hudebního svátku. Novinkou byla i
krátká videoohlédnutí za koncerty, která jste
mohli zaznamenat na facebooku KICu, snad
předala alespoň kousek z hudební atmosféry.

Festival byl v tomto roce finančně podpořen
pravidelnými i novými partnery a sponzory,
kterým tímto velmi děkujeme. Výraznou fi-
nanční podporu získal festival i v rámci projek-

tu „Hudební festival Jihočeské Nové Hrady“
z dotačního programu Pořadatelství význam-
ných kulturních aktivit na území Jihočeského
kraje a rovněž obdržel záštitu hejtmana Jiho-
českého kraje MUDr. Martina Kuby, který se
osobně zúčastnil zahajovacího koncertu. Fes-
tival se samozřejmě mohl opět konat i díky
vám všem, kteří milujete klasickou hudbu a
dokážete si v ní najít sílu a radost. Děkujeme
za společné umělecké zážitky.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady

Hudební festival
Jihočeské Nové Hrady
(pokračování ze str. 12)

Koncert v kostele v Trhových Svinech #&(
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Česko-rakouský koncert na „Zevláku“ a na novohradském náměstí
V loňském roce začalo naše město realizovat některé kulturní aktivi-

ty v rámci česko-rakouského projektu „Hudba spojuje – Musik verbin-
det“. Součástí projektu je i několik koncertů, přičemž v roce 2020 se
mohly uskutečnit jen některé (např. dvě české kapely ve Weitře). Na le-
tošní léto jsme proto přesunuli rockový „MINIfestival“ a jeden tzv. po-
hodový koncert na podvečer na našem náměstí.

Rockový MINIfestival jsme uskutečnili 31.7. v areálu Zevlova mlý-
na (koncert navazoval na ten z roku 2019) a zahrály na něm čtyři kape-
ly. Od „sousedů“ z Rakouska přijely kapely Newcomer a Faces of
Bergfried a za českou „stranu“ to byly kapely Ramones Revival a The
Hope. Od šesti do půlnoci tak bylo možné poslouchat, tančit, občer-
stvovat se a bavit. Podmínky k tomu byly na „Zevláku“ pohostinné.

Koncert „na pohodu“ se uskutečnil v pátek 20.8. a ačkoli k tomu sta-
čil jenom „pártystan“, navštívil nás „Zappa“. Tedy ten rakouský v po-
dání Johanna Cermaka a Judith Pechoc a dětí Lisy-June, Jakoba a
Davida. To vystoupení bylo velmi sympatické, příjemné a hudebně
moc dobré. Mimo „starých věcí“ od Franka Zappy byly v repertoáru i
irské balady. Druhá půle koncertu oproti plánované „alternativní kapele“
dostála trochu změny. Přijela totiž Náhlá změna
v podání Luboše Hrdličky a Moniky Vodičkové.
Takže nakonec jsme si mohli vychutnat pravý
folk. Díky výbornému nazvučení koncertu od
Romana Šollara, klidné obloze a poměrně tiché-
mu náměstí se zpěv Moniky a Luboše krásně a
romanticky nesl novohradským náměstím.

Oba dva koncerty díky projektové podpoře
byly pro posluchače zdarma a měly mimo kul-
turního zážitku přispět i k dobrému vzájemné-
mu česko-rakouskému sousedskému vztahu.
Při koncertech se tedy tak trochu rozpustily
hranice, protože hudba žádné „hranice“ ani
nepotřebuje.

Za pořadatelské týmy koncertů
K. Jarolímková, KIC N. Hrady

Koncert na novohradském náměstí #$( Koncert na „Zevláku“ # ##
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Řemesla na „Zevláku“
V polovině srpna, v sobotu 14.8., jste při

procházce na Zevlův mlýn mohli vidět několik
řemeslníků při práci. A při takové práci, při
které je potřeba mít v sobě kus fortelu. Tesaři a
kováři se tady snažili společně zhotovit novou
zvonici.

V rámci aktivit a podpory z Obce přátelské
pro celou rodinu jsme na Zevlově mlýně uspo-
řádali akci Den starých řemesel, a to ve spolu-
práci s Petrem Šulistou, Janem Loukotkou a
Danem Černým. Celodenní program obsaho-
val a prezentoval nejen tesařinu a kovářství,
ale i hrnčířství, koželužnictví, mlynářství a vý-
robu šindele. Všechna řemesla jste si mohli i
„skoro“ vyzkoušet, pokud jste měli odvahu a
sílu, nebo se alespoň něco teoreticky dozvědět
a pokoukat. Byla radost vidět, jak „stará ře-
mesla“ jsou živá, jak lákají pozornost a jak je
fortelná práce „atraktivní“.

Pro návštěvníky byl po celý den připravený
i minitrh a prezentace regionálních výrobků – likéry, klobásy, keramika, šperky, knížky, med,
medolády, čaje, vína atd., a všechno bylo z našeho regionu Novohradsko-Doudlebsko. A do vel-
mi teplé soboty i příjemné atmosféry nám ještě průběžně přidávaly Zlaté skořápky, což byla ka-
pela s country-folkovým repertoárem. No a dobré jídlo, pití a posezení pod pergolou na
„Zevláku“ samozřejmě celý den příjemně doplňovalo.

Vzhledem k tomu, že nová zvonice byla na konci dne hned nainstalována na volně přístupném
místě u Zevlova mlýna, můžete si ji vyzkoušet a zazvonit si na dobrý den. Děkuji všem lidem, kte-
ří to „odmakali“, tedy odpracovali, a nabídli všem ostatním prima srpnový den s řemesly.

Za pořadatelský tým K. Jarolímková

pokračování fotografií na str. 31
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Divadla zavedla děti do lesa…
Tradiční letní divadélka pro děti jsou vždy moc příjemným kulturním setkáním. Letošní sr-

pen byl ale o jedno divadelní představení pro děti kratší, neboť nám do termínů „zasáhl“ hudební
festival. No a jednou nám do plánů zasáhlo i počasí, takže se poslední představení odehrálo v ki-
nosále Český dům. První dvě pohádky byly z lesa – poučení O Smolíčkovi a odhalení pravdy
o Červené Karkulce ve Vyprávění starého vlka, ale vlastně i u té poslední – Lotrando a Zubejda,
tam hrál les také důležitou roli stejně jako pěkné písničky… Účinkující i diváci si opět dobře po-
rozuměli, alespoň tak jsem to vnímala i já, což se celkem dobře pozná na atmosféře, potlesku
a milých poznámek při odchodu z divadla. Děkuji tedy všem, co se nechali přivychovat a pobavit
divadelním uměním, děkuji za spolupráci kastelánovi na hradě na Hradech Mgr. J. Smolíkovi
a budu se těšit zase někdy příště na setkání v pohádce.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady

Malování na Palubě s Petrou

Hraní na Palubě bylo doprovodným progra-
mem divadelních čtvrtků

Obrázek Šachy z Paluby
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Koncert

Na zdraví!
Nové Hrady – náměstí

Sobota 25.9.2021

Město Nové Hrady zve přátele a milovníky
dechové hudby na sobotní koncert

na novohradské náměstí!

Dechová hudba

BABOUCI
14–16 hodin

Slovácká dechová hudba
SKOROŇÁCI

16.30–18.30 hodin

Jihočeská dechová hudba

PODHORANKA
19–21 hodin

Vstup volný.

Zastřešení koncertu pro kapely i diváky.

Občerstvení zajištěno.

www.kicnovehrady.cz, www.novehrady.cz

Procházka
s poezií a hudbou

Za mizející tváří
Novohradských

hor…
Terčino údolí

Neděle 26. září 2021
Začátek u brány do Terčina údolí

ve 14 hodin

Čtení poezie z knihy
Mizející tvář Novohradských hor

od Jiřího Marka a kol.
Čtou Mgr. Veronika Veberová (ČR)

a Thomas Samhaber (A)

Koncert hudebního uskupení

Musica Diversa
Od 16 hodin

v Penzionu Lázničky

vstup volný

Akce je součástí projektu Hudba spojuje
– Musik verbindet (číslo projektu: KPF-01-217)
v rámci projektu Fond malých projektů (Program
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika).

Babouci

Skoroňáci

Podhoranka

ZA POKLADEM HRABĚNKY TEREZIE
terénní poznávací hra pro návštěvníky Terčina údolí

Od loňského roku probíhá v Jihočeském kraji projekt „Oživené stezky“. Týká se chráněných
území s naučnými stezkami a oživení přináší v podobě poznávacích her pro jejich návštěvníky.
Jednu z nich si můžete vyzkoušet v Terčině údolí. Výchozím místem je parkoviště pro osobní
auta nebo parkoviště pro autobusy před vstupem do údolí od Nových Hradů. Hra má převážně
přírodovědné zaměření.

A jak taková poznávací hra funguje? Na trase naučné stezky budete řešit úkoly a získávat písmena
do tajenky. S pomocí tajenky pak rozluštíte číselný kód a odemknete si schránku s návštěvní knížkou
a malou pozorností na památku. K řešení úkolů budete potřebovat nejen obrázky na informačních ta-
bulích nebo části textu, ale také přímé pozorování přírody. Návod ke hře najdete na webu realizátora
projektu – Krajské sítě environmentálních center Krasec (krasec.cz/ozivene-stezky/). Tištěný ná-
vod si můžete vyzvednout v Kulturním a informačním centru v Nových Hradech.

Za dalšími poznávacími hrami se můžete
vypravit na naučné stezky Třísov – Dívčí ká-
men – Holubov, Vyšenské kopce, Po hrázích
Vrbenských rybníků, Veselské pískovny, Řeža-
binec, Třeboň – Hrádeček a Sudslavický okruh.
Projekt „Oživené stezky“ je financován Státním
fondem životního prostředí ČR na základě roz-
hodnutí ministra životního prostředí. Realizaci
projektu podpořil také Jihočeský kraj.

za Krajskou síť
environmentálních center KRASEC

Tomáš Smrž
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DĚKUJEME VŠEM
za finanční příspěvky

pro kapli na Mýtinách
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Výstava, která
proslunila vypršený den

Nadpis mého článku jsem si vypůjčila ze vzkazu v návštěvní knize
výstavy obrazů „o Francii“ Petry Dvořákové Haisové. A i další vzkazy
odrážely atmosféru a dojmy srpnové nabídky Koželužny: „Pohlazení
po duši s vůní moře“, „Nádherná výstava, pohlazení po duši, prostory
galerie jsou úchvatné a ráda se sem vrátím. Chápu moc dobře inspiraci
Francií. Děkuji za krásný umělecký zážitek“, „Krásné obrazy, mají
středomořskou atmosféru. Práce se světlem a stínem působivé. Děkuje-
me!“, „Krásné, odvážíme si dva obrazy“…

Uspořádat výstavu Petře D.H. jsem se rozhodla z několika důvodů.
Jednak její výtvarnou práci znám řadu let, u nás se účastnila již pěti sku-
pinových výstav, a tak dozrál čas na výstavu samostatnou. Obdivuji její
dovednost skvěle malovat suchým pastelem. Spolupráce s ní byla vždy
výborná, profesionální a zároveň příjemně lidská a vždy se ráda zapoji-
la do doprovodných programů. Pro děti je totiž skvělá lektorka vý-
tvarky.

V duchu příjemné atmosféry vernisáže
doplněné i harmonikářem Radkem Andě-
lem, se následně odvíjel celý srpen. Náv-
štěvníci, z nichž někteří odcházeli i se
zakoupeným obrazem, byli skutečně mile
překvapeni, že se na chvíli ocitli ve Francii.
A slova či vzkazy o pohlazení po duši neby-
ly rozhodně výjimečné ani frází. To už my,
co „hlídáme“ v galerii, prostě na lidech poz-
náme. Za péči o návštěvníky během prázdnin
děkuji tímto i Elišce Búdové, která mi pomá-
há pečovat o galerii tak, aby nikdo neodešel
zklamán. Děkuji i vám všem, kteří jste si „od-
skočili“ k výstavě, do Francie a za Petrou Dvo-
řákovou Haisovou.

K. Jarolímková



září 2021 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 21

Malování s dětmi aneb Jiná výtvarka
Na letošní srpen jsme v Koželužně připravili pětidenní „výtvarku“ pod vedením malířky Pet-

ry Dvořákové Haisové jako doprovodný program k její výstavě. A nebyly to jen tak „čáry máry“,
ale opravdová výtvarná práce. A také podle toho se dostavil výsledek. Dva dny se děti „učily“
o perspektivě, dva dny o člověku a jeden den o přírodě. Vznikly tak velmi pěkné obrazy z novo-
hradského náměstí, inspirací z výstavy i „portréty“ soch či hrající si děti a také motivy ze zámec-
kého parku. Petra jim byla při malování výbornou rádkyní a všechny děti byly pozornými
„študenty“. A já věřím, a moc bych si i přála, aby Jiná výtvarka příště oslovila i další mladé zá-
jemce z našeho města, protože těch šikovných na výtvarku je u nás přeci dost…

K. Jarolímková
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Jaké byly Hrady kdysi?
V cyklu „Jaké byly Hrady kdysi“ si vzpomínáme, co v Nových Hra-

dech bylo a už není. Často slýcháme pamětníky říkat: „Tohle za našich
mladých let nebývalo.“ Mají i nemají pravdu. Ti nejstarší vzpomínají,
že nebývala televize, ti o něco mladší, že nebývaly mobily, a tak to jde
generaci za generací. Ale jedno se nemění – ti starší se pohoršují nad
upadající morálkou těch mladých. O tempora, o mores! rozhořčil se nad
zvráceností doby už antický řečník a filosof Cicero. Ale kdyby skutečně
každá nová generace byla horší než ta předchozí, jak by to asi vypadalo?
Ono je to tak, že v každém místě a v každé době se najdou lidé takoví i
makoví, nebo i jeden a ten samý člověk je někdy padouch a jindy hrdina.
Některé dnešní děti jsou neukázněné, někteří rodiče nezodpovědní, ně-
kteří učitelé nespravedliví, ale ani v minulosti to nebylo jiné.

V kronice z roku 1966 se píše o zprávě ředitele základní devítileté
školy o práci školy a o výuce žáků: „Ze všeho vyplývá, že se jeví ve
vyšších třídách v důsledku špatné morálky logicky také špatný prospě-
ch. Jednou z hlavních příčin toho je nezájem některých rodičů o výcho-
vu dětí a jejich nedostatečná spolupráce se školou. Někdy se rodiče
vůbec nepřesvědčí, jak jejich děti vypracovávají úkoly nebo jak se vů-
bec učí, a nedocházejí na žádné schůze rodičovského sdružení a ani ne-
kontrolují, navštěvují-li jejich děti vůbec školu nebo ne. Dochází pak
k takovým případům, že žák nerespektuje učitele a dává takto ostatním
žákům špatný příklad, čímž narušuje morálku všech dětí.“

Z roku 1977 pochází článek MUDr. Ječného, otištěný v Hlasech
Novohradska: „K nejčastějším příčinám dětských neuróz patří buď
chronický strach, který trvá delší dobu, nebo krátká strachová reakce po
prudkém úleku. Rodiče často považují zastrašování za správný vý-
chovný prostředek, ale přitom si neuvědomují, že velmi poškozují du-
ševní vývoj dítěte. Podobně ve škole strach před špatnou známkou
nebo trestem může nepříznivě působit na nervovou soustavu dítěte. Ně-
kdy tu může jít o nesprávný postoj učitele k žákovi, jestliže učitel pova-
žuje každou neznalost za nedostatečnou přípravu žáka a nesnaží se
rozborem neúspěchu zjistit pravou příčinu. Pocit křivdy zanechává
u citlivého dítěte hluboké stopy.“

Uvedené záznamy jsou staré několik desetiletí, ale přitom jsou stále
aktuální. Se začátkem nového školního roku přeji všem dětem, rodičům i
pedagogům, aby našli správnou cestu a dosáhli těch nejlepších výsledků
a aby pro ně škola byla místem plodné spolupráce, nikoli nutným zlem.
Abychom si my starší mohli říct – že děti chodí s chutí do školy, tak to za
našich mladých let nebývalo! Novohradské muzeum, J. Šáchová

František Nepraš
Najdorf. O zmizelé vsi na jižní hranici

Vitorazsko je zvláštní oblastí,
která se právě v posledních dvou
letech stává námětem několika
kulturních počinů, jakým je na-
příklad film Bohdana Slámy
Krajina ve stínu nebo výstava
v Třeboni Vitorazsko mezi ro-
mantickým zájmem a politic-
kým tématem. Je otázkou, zda
je tomu tak kvůli loňskému
výročí změny státních hranic
na Vitorazsku, nebo spíše
jedna kulturní událost vyvo-
lává druhou a zvyšuje tak zá-
jem umělců o tento region.
Ať tak či onak, je kniha Naj-
dorf od Františka Nepraše velmi specifická.
Žánrem se nejvíce blíží k reportážnímu románu, i když by mohla
částečně vypadat jako románový dokument s detektivní zápletkou.
Autor vychází z dobových pramenů a dokumentů, využívá orální
historii a sbírá vyprávění lidí, kteří žili před druhou světovou válkou
nebo po ní na Vitorazsku.

Ústřední příběh knihy je sice napůl fiktivní, ale vychází i z rodin-
ného vyprávění a dokresluje poněkud plastičtěji a napínavěji situaci
kolem poválečného dění v sudetských obcích. Autor odhaluje akté-
ry jednotlivých postav podílejících se na divokém odsunu Němců
těsně po válce. Ale nejen k této traumatické události se váže tato
kniha. Nepraš se nebojí i delších historických úvodů, demografic-
kých údajů o tom, jak se ves Najdorf (původně Nová Ves nebo Kös-
slersdorf) postupně zalidňovala či vylidňovala a ke které národnosti
se kdy hlásilo více obyvatel. Národnostní problematiku této oblasti
ukazuje na detailním popisu jednotlivých situací jako naprosto zá-
sadní pro budoucí vývoj té které rodiny, ale zároveň jako naprosto
nejednoznačnou a proměnlivou. Otázka nevyjasněné národností
identity jde potom ruku v ruce s otázkou viny, která vždy následova-
la. Vždy byl někdo vinen a někdo vítěz, ale kolo štěstěny se v tomto
regionu otáčelo přespříliš rychle, aby se dalo vyjasnit, co pro koho
národnost vlastně znamená. Daleko víc se pak v takových situací
obnažovaly základní lidské charaktery. Ani sám autor nijak nesoudí,
nehodnotí, ale vlastně jen vypravuje a na základě různých zdrojů po-
dává svědectví. Ukazuje také, jak těžko se v tomto kraji žilo a podni-
ká velmi poutavý exkurs do konkrétních činností obyvatelstva,
jakými byla těžba rašeliny nebo výroba borových košíků. Všechny
tyto informace plasticky dokreslují celkovou komplikovanost toho-
to kraje ležícího na pomezí všeho, kraje chudého izolovaného,
v padesátých letech dvacátého století uvrženého v zapomenutí,
který v sobě skrývá tolik dramatické minulosti, že na něj nelze nikdy
zapomenout, a i díky takovýmto počinům znova ožívá.

Mgr. V. Veberová, IC N. Hrady

Vycházky všedního dne
Také v září se můžete vydat poznávat Novohradsko. V tomto měsíci se budou

konat vycházky dokonce tři. První zářijová bude hned ve středu 1. 9., sejdeme se
u kapličky na Jánské louce a vydáme se do nejbližšího okolí Nových Hradů. Podo-
bná bude i poslední procházka 29. září. Uprostřed měsíce, 15. září, navštívíme Tr-
hové Sviny zbožné i hříšné. Sejdeme se na autobusovém nádraží v 9.15, linkovým
autobusem dojedeme do Trhových Svinů a půjdeme pěšky do Pěčína, odkud se
autobusem vrátíme zpět do Nových Hradů. Jízdné 50 Kč si účastníci hradí sami,
předpokládaný čas návratu je s ohledem na autobusové spojení ve 13.20. Vycház-
ky nejsou zaměřené na sportovní výkon, ujdeme obvykle kolem osmi kilometrů
během asi tří hodin. Při tomto pohodovém tempu máme čas rozhlížet se po krajině,
památkách, rostlinách i živých tvorech. 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.
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Informace z městské knihovny
− Zveme Vás na „5. HODINKU S KRONIKÁŘKOU“, která se bude konat

ve čtvrtek 16. září v 17 hodin v Městské knihovně v Nových Hradech v čítárně nebo
na terase čítárny s Ing. Jitkou Šáchovou.

− Přijďte si prohlédnout výstavu „Od Marie Terezie po dnešek – vysvědčení v proměnách
času“, zapůjčenou z Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Ámose
Komenského, která je k vidění v čítárně městské knihovny ve výpůjční době
(pondělí 9.00–18.00, středa 9.00–16.30, pátek 13.00–18.00) do konce září.
Pro II. stupeň ZŠ v úterý a ve čtvrtek.

− Od října do konce prosince připravujeme výstavu „Komenský v komiksu“ určený hlavně
pro školáky.

D. Císařová, Městská knihovna N. Hrady

Okénko do knihovny
Cyklistka : osud poslední baronky / Jana Poncarová
Být vzornou manželkou: takový osud měl čekat Blanku ze šlechtického rodu Battaglia. Její
dobrodružná povaha jí však velela jinak. Z divokého děvčete vyrostla sebevědomá žena, kte-
rá na kole zcestovala kus světa. Své stáří Blanka pak tráví v chátrajícím rodném zámečku v ji-
hočeských Bratronicích. Sleduje, jak známý svět kolem ní mizí…

Ágnes ve skleněném městě / Ivana Peroutková
Lehce dystopický příběh o mladé ženě, která se probudí na zvláštním místě a netuší, jak se
tam dostala. Něco okolo ní je špatně, ale vypadá to, že je jediná, kdo si toho všiml.

Slovensko v duši českého poutníka : etnografický dokument / Rosťa Gregor
Zeptáte-li se, zda je tato kniha cestopisem, průvodcem či výpravnou obrazovou publikací,
odpověď je jednoduchá. Je vším dohromady. Především ale je ódou na slovenskou zemi, na
krásy její přírody, na lidi, kteří v ní žijí. Zachycuje realitu i osobní dojmy, šťastné i smutnější
okamžiky, těžko uvěřitelné příhody - vše popsané z pohledu českého poutníka.

Z pamětí císařova antikváře / Hana Whitton
Barvitý děj tohoto historického románu se odehrává na pražském dvoře císaře Rudolfa II. na
přelomu 16. a 17. stol. Když Lorenzo de Strada, synovec antikváře Jacopa de Strady, obdrží
od strýce pozvání do Prahy, neváhá ani na okamžik a vydá se na cestu…

Černá a purpurová / Wojciech Dutka
Příběh lásky mezi slovenskou židovkou a nacistou z Osvětimi inspirovaný skutečnými udá-
lostmi.

Nasterea / Petra Stehlíková
Třetí díl fantasy série. Předchází Naslouchač a Faja.

Písečníci a bludný asteroid  / Václav Dvořák
Když vyrůstáte v sirotčinci na zaostalé planetě Písečnice, nemáte zrovna super vyhlídky. A je
úplně jedno, že se v dolech vykopaných mimozemskou rasou vyznáte jako nikdo jiný…
Fantasy pro čtenáře od 9 let.

Výročí v září 2021
¡ 6. 9. 1791 Leopold II. korunován

v Praze na českého krále 230 let
¡ 7. 9. 1836 poslední korunovace

na Pražském hradě, českým králem
se stal Ferdinand V. 185 let

¡ 7. 9. 1901 zemř. Jarmila Glazarová,
spisovatelka (zemř. 20. 2. 1977) 120 let

¡ 8. 9. 1841 nar. Antonín Dvořák,
hudební skladatel
(zemř. 1. 5. 1904) 180 let

¡ 8. 9. 1921 zemř. Jan Janský
lékař, objevitel čtyř krevních skupin
(nar. 3. 4. 1873) 100 let

¡ 14. 9. 1886 nar. Jan Masaryk,
diplomat a politik,
(zemř. 10. 3. 1948) 135 let

¡ 15. 9. 921 zemř. Ludmila,
kněžna a světice, patronka země české
(nar. asi 860) 1100 let

¡ 16. 9. 1986 zemř. Karel Svolinský,
malíř, grafik, ilustrátor, scénograf
(nar. 14. 1. 1896) 35 let

¡ 23. 9. 1901 nar. Jaroslav Seifert,
básník, nositel Nobelovy ceny
(zemř. 10. 1. 1986) 120 let

Září
Jakmile začne měsíc září,
je to jasný konec prázdnin.
Děti se vrací do školy
a budou plnit své úkoly.

Vlaštovky se s létem loučí,
šípky už se červenají,
teplé dny za chvíli skončí,
vlaštovičky odlétají.

Září je májem podzimu,
nechceme myslet na zimu.
Ještě načerpáme sluníčko,
než přijde mráz a blátíčko:).

Svatý Václav (28.9.) nás nabádá:
„Připrav si kamna, ať nestrádáš“.
A na svatého Jeronýma (30.9.),
stěhuje se k nám už zima.

E. Búdová

5. hodinka s kronikářkou se uskutečnila v čítárně městské knihovny 19.8.2021
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Prázdninoví brigádníci
pomáhali rozšířit nabídku

Kulturní a informační centrum města funguje řadu let pro místní občany i pro ty přespolní a
v letním období výrazně i pro turisty a návštěvníky našeho města i regionu. To, že informační
centrum není jenom turistické, bylo patrné i v první polovině letošního roku, kdy byla turistická
informační centra zcela uzavřena, ale městské IC přesto základní služby místním lidem poskyto-
valo. O letních prázdninách se poměr „domácí x cizí“ vždy otáčí. A s příjezdy letních návštěvní-
ků přibývá i poptávky a požadavků na informace a další služby, programy, kulturní a poznávací
zážitky, prorodinné vyžití apod. Sami jistě víte, že pokud jedete na dovolenou, tak to není jenom
proto, že tam přespíte a najíte se, ale že „něco zažijete“. I proto je nabídka na kulturní akce a akti-
vity o prázdninách větší než jindy, přesto je určena naprosto všem.

Na letošní prázdniny jsme rozšířili nabídku zejména pro děti a rodiny – Hrátky na Palubě
s deskovými hrami, zpřístupnění Čertovského muzejíčka, vycházky „Za novohradskými
grify“, Jiná výtvarka pro děti, rozšíření ote-
vírací doby Skanzenu. A ve všech nabídkách
jsme vždy měli nejen zábavu, ale i nějaké poz-
návání a objevování.

Abychom mohli zajistit a pořádat další akce
a aktivity, bylo nezbytné mít „v zásobě“ další
lidi, kteří v tom pomáhají a „slouží“. Vždyť i
o tom je cestovní ruch a kultura, že tedy „slou-
ží“ lidem. A tak mimo stálých zaměstnanců
odboru KICu bylo nezbytné zapojit i prázdni-
nové brigádníky, kteří by další služby zajišťo-
vali. Jsem velmi ráda, že spolupráce s těmito
mladými lidmi – „brigádníky“ byla vždy vý-
borná, že jsem se mohla spolehnout „na slo-
vo“, že zkrátka dělali svoji práci zodpovědně a
že byli všichni „od nás, z Hradů“. Určitě budu
ráda, když i příští rok v tom budeme moci pok-
račovat – v další nabídce i využívání letních
pracovních příležitostí, a že to bude obou-
stranně prospěšné.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady

Čert Martin B. si v létě „odseděl“ několik střed a sobot v Čertovském muzejíčku a sem tam vyděsil…

Veronika V. si přes prázdniny stihla pohrát na
Palubě, „hlídat“ v Muzeu nebo pomáhat při
kulturních akcích…

Vojta D. byl „nově“ na Skanzenu ochrany stát-
ní hranice a Železné opony průvodcem nebo
pomáhal na Palubě „hlídat“ děti při hraní…

Matyáš P. už druhým rokem průvodcoval na
Skanzenu, takže o ochraně státní hranice už ví
dost nejen z expozice, ale i od „zasvěcených“
návštěvníků…

Natálie H. pomáhala s hrátkami na Palubě
nebo „prováděla čertovinu“ v Čertovském mu-
zejíčku…

Brigádníce v Novohradském muzeu při přípravě na službuVeronika a Natálie jsou připravené na palubní hrátky…



září 2021 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 25

Možnosti aktivit Komunitního centra
Aktivity reagují na momentální zájem a hlavně na nabídku aktiv-

ních lidí, kteří jsou schopni nabízet svou dovednost a sdílet ji s ostatní-
mi. V současné době fungují a nabízejí se tyto možnosti:

Mlýnek na mouku – nabízíme možnost přijít si namlít čerstvou
mouku buď z vlastních zásob nebo z našich zdrojů (špalda, žito, pšenice
v bio kvalitě). Kvalitní mlýnek s žulovým kamenem má možnost nasta-
vení jemnosti v 10 stupních. (denně)

Vločkovač – můžete si vyrobit čerstvé ovesné vločky z vlastního
ovsa. Možnost společného nákupu obilí pro vločkování (denně)

Sdílená kancelář = možnost zapůjčení kanceláře poradny v době,
kdy v ní neprobíhá poradenská činnost. Určené rodičům pracující na
home office (3-6 osob/týden)

Poradenská činnost = poradenství v sociálně-právní oblasti
(2xměsíčně Icos), zdravotní (fyzioterapeutka 1x týdně), poradna pe-
čovatelské služby (1x týdně Archa), porodní a laktační poradenství
(1x týdně), krizová intervence (denně). Po domluvě poskytujeme záze-
mí organizacím zajišťující terénní služby nebo místo pro první setkání
s klientem mimo rodinné prostředí.

Odběrné místo zeleniny KPZ = výdej zeleninových bedýnek pro
členy KPZ (spolek Komunitou podporované zemědělství), setkávání
při výměně přebytků z vlastních zahrad, sdílení zkušeností s pěstová-
ním a zpracováním zemědělských produktů. (sezonně 1x týdně)

Komunitní zahrada = sdílený prostor pro pěstování a péči o zahra-
du. Využívána individuálně nebo po skupinkách (nejčastěji senioři a
maminky s dětmi) - tvorba vyvýšených záhonů, květinové záhony, se-
kání, mulčování, péče o záhony, keře a ovocné stromy. Pořádání semi-
nářů se zahradníky a pěstiteli.

Hobby dílna = vybavená pracovní dílna pro běžné opravy nebo
drobnou domácí výrobu. Správce dílny se stará o údržbu a vybavení
dílny a zapůjčuje dílnu zájemcům. Po zaškolení o bezpečnosti a po-
učení o zacházení s nářadím si kutilové půjčují dílnu a realizují v ní
vlastní projekty. (denně)

Dětský klub = dopolední aktivita pro děti od 3 do 7 let. Funguje jako
samoobslužná aktivita pro maminky a děti, které vyhledávají pravidel-
nou možnost socializace v dětském kolektivu. Účastní se jí děti s indivi-
duálním vzdělávacím plánem, s potřebou menšího kolektivu a funguje
pouze v dopoledních hodinách. Aktivita je bez oběda. Komunitní cen-
trum zajišťuje vybavené zázemí a pracovníky poradenského centra k ře-
šení individuálních potřeb rodiny. (6-12 dětí)

Výtvarný kroužek = aktivita pro děti školního věku. Určena k pod-
poře tvořivých aktivit dětí, zaměřuje se na vytváření společných krea-
tivních zážitků. Využívá k tvoření vnitřní i venkovní prostory, přírodní
materiály, netoxické a pokud možno šetrné a rozložitelné výtvarné
prostředky, hlavní důraz je kladen na rozvoj kreativního myšlení a vy-
užití svých dovedností ke společným projektům. (10-15 dětí)

Tvořivá dílna = pravidelná aktivita určená pro rodiče s nejmenšími
dětmi. Tvoření na míru rodinám, práce s dopomocí, učení tvořivosti
vlastním příkladem rodičů. Tématické tvoření dle ročního období, prá-
ce s přírodninami a výtvarným materiálem. (1x týdně)

Dětská herna = v určeném čase je centrum volně přístupné pro po-
byt dětí a jejich doprovodu. Děti a rodiče nebo prarodiče mohou využít
zázemí klubu k hrám a odpočinku, k seznámení se v neformálním pros-
tředí, mohou zde např. počkat na starší dítě, které je v té době v kroužku
nebo školní družině. Mohou také využít služeb sociálních poraden Ko-
munitního centra. (1x týdně)

Mimihrátky = pravidelná dopolední aktivita pro maminky a děti do
3 let. Řízená hra, pohybové aktivity, první říkanky a písničky, nácvik
prvního sociálního kontaktu. (1x týdně)

Keramická dílna pro děti = nabízí kroužek pro nejmenší děti
(3–7 let) a kroužek pro děti školního věku. Učíme děti vyrábět různé
keramické výrobky, na kterých trénují zručnost a dovednost, ale
také vytrvalost a odhodlání výrobek dokončit. Ukazujeme jim, kolik
úsilí je zapotřebí k výrobě nějakého předmětu. Doufáme, že tím vy-
tvoříme povědomí o hodnotě ruční práce a současně získání citu
k lidskému dílu obecně. Umožňujeme dětem pocítit radost z vlastno-
ručního výrobku a současně u nich podporujeme úctu k práci ostat-
ních. (6x týdně)

Keramický kurz pro dospělé = zapojení dospělých, kteří si chtějí
osvojit novou dovednost. Dává možnost získat novou pracovní doved-
nost, relaxovat při výrobě vlastního keramického díla, poskytuje pros-
tor v individuálním tempu a možnostech každého zvládnout výtvarné a
keramické techniky, pod trpělivým vedením zvládnout výrobek do
funkční podoby. (1x týdně)

Lepení dřevěných modelů = práce s bukovým dřevem, lepení mo-
delů podle jednoduchých technických nákresů. Vhodné a preferované
pro děti s dopomocí tatínků. (2x měsíčně / 6-10 rodin)

Trénování paměti = aktivita určená seniorům, věkové skupině 55+
nebo osobám např. po mozkové mrtvici. Trénink mozkové kapacity
s informacemi o tom, jak lidský mozek funguje a co ho podporuje k lep-
ší činnosti. (1x týdně / 12 osob)

Fyziocvičení = cvičení s fyzioterapeutkou zaměřené na orgánové
cvičení s prvky jógy a poradenstvím o udržení správné pohyblivosti
těla. (1x týdně / 10-20 osob)

Rodinné konstelace = řízené terapeutické večery s lektorkou (1x mě-
síčně)

Taneční meditace = ženské taneční večery s lektorkou Loona dan-
ce (2x měsíčně)

Pokud Vás něco z nabídky zaujalo, přijďte a přidejte se.
Informace o aktivitách: Lucie Sovová, tel.: 774 766 676,
kcnovehrady@gmail.com, Fb: Komunitko Nové Hrady

Bezplatná poradna
mezi §§ v Nových Hradech

Poradna mezi §§ poskytuje bezplatné sociální a právní poraden-
ství v nejrůznějších oblastech práva včetně dluhové problematiky.
Poradna má i platnou akreditaci na podávání návrhů na oddlužení.
Pod neziskovou organizací ICOS Český Krumlov má poradna ně-
kolik poboček na Českokrumlovsku a Kaplicku a již řadu let i v Tr-
hových Svinech a Nových Hradech.

V Nových Hradech najdete poradnu na adrese Hradební 244
(v komunitním centru, vchod z levé strany budovy v suterénu). Po-
radna funguje vždy 3. pondělí a 3. středu v měsíci, a to od 8 do
12.30 hodin a od 13 do 16.30 hodin, je ale potřeba se objednat. A to
telefonicky na čísle 774110124 nebo e-mailem pravni.poraden-
stvi@krumlov.cz, případně i osobně. Ostatní pondělí a středy ve
stejném čase nabízíme poradenství v Trhových Svinech, na adrese:
Žižkovo náměstí 40 (budova nové radnice, 2. patro dveře č. 205).

Poradna pomáhá a radí lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní si-
tuaci. V současnosti pracovníci řeší nejčastěji případy a dotazy týkající
se dluhů, pracovněprávních, rodinných, ale i sousedských vztahů či
práv ochrany spotřebitele. Všchny své služby poskytuje poradna bez-
platně. Více informací také na www.poradna.krumlov.cz.

Hana Šustrová, ICOS Český Krumlov

Komuni tn í centrum
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Keramická dílna
KÁNA

Keramická dílna Kána v Komunitním cen-
tru nabízí tvoření pro děti a dospělé v tomto
školním roce od 6. 9. 2021, a to v nových, roz-
šířených a opravených ateliérech.

Do budovy jsme se totiž nastěhovali před
pěti lety, do původních, neupravených prostor,
a protože nám bylo líto dílnu hned zavírat, při-
šla rekonstrukce keramické dílny až ve druhé
fázi projektu. Proto od začátku května v dílně
pracovala stavební firma, aby všechny tech-
nické rozvody a zbylé místnosti byly opraveny
v celé budově. S velkým nasazením se staveb-
ní firmě podařilo celou rekonstrukci zrealizo-
vat v opravdu velmi krátké době. Děkujeme za
takovou ochotu a pochopení, a všichni tak mů-
žeme od září začít pracovat v těchto krásných
prostorách, které plně vyhovují rozdělení práce
s hlínou na výrobní a glazovací část, kterou
ještě vybavíme židlemi, stoly a regály.

Budeme mít nejen více místa, ale s novou
lektorkou i více příležitostí ke tvoření.

Setkávat se budeme ve skupinkách po
6-8 dětech, čeká nás práce na hrnčířském kru-
hu, modelování z plátů a rozšíříme si znalosti i
v možnostech glazování s novou řadou keramic-
kých glazur. Těšíme se na nové, společné zážitky
při tvoření originálních hrnků, misek, květináčů,
hodin, zahradních dekorací a jiných výrobků.

Prosíme o nošení pracovního oblečení a pře-
zůvek, které pomohou udržet oblečení dětí, díl-
nu i šatnu v čistotě.
Po 13.30–14.30 děti

15.00–16.00 děti
Út 14.30–16.00 lidé s handicapem

17.00–18.30 dospělí
St 14.00–15.00 mladší školní děti

16.00–17.00 starší školní děti
Čt 14.00–15.00 děti

16.00–17.00 děti
V dopoledních hodinách dílnu navštěvují jed-

notlivé třídy MŠ a ZŠ po domluvě s lektorem.
Pro přihlášení volejte tel. číslo: 728 116 044.

Za kolektiv keramické dílny Kána
Ludmila Macková

Příměstské tábory v Komunitním centru
O letošní prázdninách se uskutečnilo mnoho turnusů denních táborů, v srpnu dalších 5 růz-

ných běhů, které se ukazují být velkou pomocí pro pracující rodiče a příjemným zpestřením let-
ního dobrodružství dětí.

Děti přichází ráno a odchází odpoledne a během dne se věnují tvořivým činnostem, sportují,
baví se spolu navzájem, dozvídají se mnoho nového, chodí na průzkumné túry do okolí, společ-
ně si pomáhají a hrají si. Při dobrém a laskavém vedení vznikají podpůrné lidské symbiózy, kde
každá reakce a vztah mohou být určující pro naše další směřování. Všechny skupiny byly ne-
obyčejně milé, děti měly radost ze společenství a vznikalo mnoho malých originálních výrobků,
ať už to byly pletené čelenky a náramky, vyrobené náušnice, malované kamínky a sklíčka, obráz-
ky malované pastelkami, temperou, voskovkami, akrylem i olejovými barvami s vůní terpentý-
nu. Podle zaměření jednotlivých táborů probíhaly divadelní aktivity, keramický totem, lapače
snů, dávné mapy pokladů, neskutečné papírové stavby i výzdoba okolí Komunitního centra. Za
všechny dospělé mohu říci, že to byla pro všechny vedoucí i asistenty velká radost s tak
báječnými dětmi být v intenzivním čase, který je tolik jiný než běžné pravidelné kroužky ve
školním roce.

Za Komunitní centrum Ludmila Macková



28 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ září 2021

Letní příměstské soustředění mládeže v Českých Budějovicích
Již poosmé se konalo od 19. do 23. červen-

ce 2021 v areálu Sportovního klubu policie
v Českých Budějovicích letní příměstské sou-
středění mládeže do patnácti let. Tuto sportov-
ní akci organizuje a trenérsky zajišťuje oddíl
Sebeobrany Allkampf-Jitsu, Sportovního klu-
bu policie v Českých Budějovicích ve spolu-
práci s trenéry TJ karate Nové Hrady.

Příměstského soustředění se účastnilo
59 dětí nejen z řad oddílů SKP České Budě-
jovice, AKJ Trhové Sviny a TJ karate Nové
Hrady.

V dopoledních hodinách děti trénovali se-
beobranu a karate, ale také měli přednášky,
ukázky a oběd, který dodává gastronomická
firma z Českých Budějovic. V odpoledních
hodinách opět děti trénovali pod dohledem
zkušených instruktorů a dále pak měli mož-
nost si vyzkoušet střelbu ze vzduchovky,
soutěžili v atletických disciplínách, před-
nášeli jim policejní mluvčí, psovodi, ale i
pracovníci kriminalistických expertíz Kraj-

ského ředitelství policie Jihočeského kraje.
Navštívili jsme s dětmi Jihočeské letiště
v Českých Budějovicích. Někteří členové
se účastnili zkoušek na stupně technické
vyspělosti v karate a v Sebeobranném sys-
tému Allkampf-Jitsu. Na závěr soustředění
se pekly buřty, hrálo se na kytaru, zpívalo
se a také byla diskotéka a promítání dětmi
vybraného filmu.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

V malebné přírodě píseckých lesů poblíž
obce Albrechtice nad Vltavou se nachází rekre-
ační středisko Nová Louka, ve kterém se kona-
lo od 10. do 17. července 2021 letní soustředění
oddílů bojových umění z celé České republiky.
Přes sto cvičenců z patnácti škol a klubů zde
trénovalo v rámci třífázového tréninku cvičení
sebeobranných technik Allkampf-Jitsu, taktiky
a strategie sebeobrany, údery, kopy a kryty ka-
rate, zápasové techniky Jiu-Jitsu a samozřejmě
také přípravu na soutěže a trénink na zkoušky
na stupně technické vyspělosti z jednotlivých
bojových umění. Na soustředění trénovali ne-
jen špičkoví trenéři karate a Allkampf-Jitsu,
ale také hosté z dalších bojových umění jako
jsou Kendo, Iaido a Jiu Jitsu.

Soustředění bylo součástí trenérské praxe
pro naše trenéry. Děkuji všem za účast a aktiv-
ní přístup, který přispěje ke zkvalitnění trénin-
ků oddílu karate.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Fotbal
V nové fotbalové sezóně se hradečtí muži pochlapili, když doma tvrdě porazili Římov 4:1!

Jen tak dál, v době, kdy fotbal umí každý!
Zejména starší ročníky si vzpomenou na Stropnici, Hranice nebo Rejta a Olešnici. Ty to také

uměly rozproudit a občas „nás“ jako favority potrápit.
Každý takový výsledek je dobrý pro dění v současném hradeckém fotbalu. Když se bude tak-

hle dařit mužům, ale i dorostu a žákům, přijde i více fanoušků a oblíbí si fotbal jako skvělou hru.
Je to zdánlivě jen první utkání, ale důležité pro vývoj začátku sezóny. Kluci mohou získat se-

bedůvěru a nebát se žádného mančaftu. Miroslav Hruška
„Proč milujeme fotbal ...protože tam, na hřišti jsme všichni stejní.“

8. příměstské soustředění oddílu Sebeobrany AKJ
Členové oddílu TJ karate Nové Hrady na sou-
středění v Albrechticích

Tréninková příprava na zkoušky v karate

Úspěšní účastníci zkoušek na stupně technické vyspělosti v Allkampf-Jitsu

Soustředění členů TJ karate Nové Hrady v Albrechticích nad Vltavou
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OPEN Nové Hrady 2021
Již potřetí se v srpnu v Hotelu Máj uskutečnil šachový turnaj Open

Nové Hrady, který se zároveň hraje jako přebor Jihočeského kraje
mužů, žen, juniorů a juniorek pro r. 2021.

Do hlavního turnaje se přihlásilo 48 hráčů (stejně jako v minulém
roce). I letos přijeli hráčky a hráči z různých koutů naší země a také ze
sousedního Rakouska. Nasazenou jedničkou turnaje byl Jakub Půlpán
(ŠK Dopravní podnik Praha, FIDE Rtg 2414), nejvýše nasazeným jiho-
českým hráčem byl David Hák (ŠACHklub Tábor, FIDE Rtg 2138).
Turnaj již tradičně hráli mladí i zkušení hráči – od nejstaršího hráče
Vlastimila Šlajse (TJ Spartak Soběslav, r. 1951) po nejmladšího Matyá-
še Hokra hrajícího za Šachovou akademii VŠTE (r. 2012, FIDE Rtg
1067). Letošní turnaj měl opravdu velmi dobré obsazení, průměrný ra-
ting nejlepších deseti hráčů byl 2158 bodů, nejlepších 20 hráčů pořád
v průměru dávalo 2004 bodů! Turnaj se hrál od neděle do soboty, každý
den jedno kolo, tempem 90 min na celou partii s přídavkem 30 s za
každý provedený tah. Některé partie tak trvaly i téměř 5 hodin!

Největší favorit Jakub Půlpán potvrdil své kvality a v turnaji jasně
zvítězil se ziskem 6,5 bodu před pětibodovými Matyášem Zemanem
(Moravská Slavia Brno) a Davidem Hákem. V turnaji se dařilo i Domi-
niku Rolinkovi z Horní Stropnice (hraje za Šachovou akademii VŠTE
ČB), který získal 4,5 bodu a skončil na devátém místě. O jednu příčku
níže se umístil novohradský Miroslav Valenz, který hájí barvy Sokolu
Domažlice. Míra pětkrát remizoval, dvakrát vyhrál a určitě i on mohl
být se svými výkony spokojený.

Pro naše mladší hráče je turnaj především o sbírání zkušeností. Čas-
to dokázali partie dobře rozehrát, některé však v koncovce zbytečně
ztratili. Honza Pávek nakonec získal 3 body (celkově 28. místo), Maty-
áš Hokr a Anička Pávková získali po dvou bodech, což stačilo na 45. a
46. místo.

Turnaj v bleskovém šachu
Součástí šachového týdne je i turnaj v bleskovém šachu, který se

také hraje jako přebor Jihočeského kraje ve všech kategoriích. Turnaje
se zúčastnilo 45 hráčů, kteří si tak zpestřili středeční podvečer partiemi

na 3 minuty + 2s/tah. Turnaj se hrál na 15 kol a i zde celkově zvítězil Ja-
kub Půlpán (14,5 bodu). Druhý byl Miroslav Muroň z Dukly Praha
(11,5 bodu), třetí skončil Matyáš Zeman (10,5 bodu).

V turnaji se opět neztratili i „místní“ hráči. Dominik Rolinek byl se
ziskem 9 bodů devátý, Štěpán Papáček (Jiskra Třeboň) se stejným poč-
tem bodů desátý a Míra Valenz s 8,5 body třináctý. Nejlepší šachistkou
turnaje a zároveň tedy i krajskou přebornicí se stala Lucie Rolinková.
Získala 8 bodů a skončila na celkovém 20. místě, František Rolinek se
7,5 body obsadil 25. místo. Překvapivě dobře zahrál i Matyáš Hokr.
Dokázal získat 7 bodů, což stačilo na celkové 30. místo a druhé místo
v rámci jihočeského přeboru věkové kategorie do 10 let. Honza Pávek
byl se stejným počtem bodů na 34. místě.

Doprovodný turnaj pro neregistrované a začínající
Jako novinku jsme v letošním roce zařadili i doprovodný šachový

turnaj pro neregistrované a začínající šachistky a šachisty, který se hrál
v neděli před začátkem hlavního turnaje. Celkem se jej zúčastnilo
11 mladých adeptů šachu z N. Hradů (2 dívky, 3 hoši), ze Šachové aka-
demie VŠTE České Budějovice a Prachatic. Hrálo se na 10 kol (každý
s každým) v tempu 2 x 15 minut + 5s/tah. Pro některé účastnice a účast-
níky se jednalo o první šachový turnaj v životě. K vidění ale byly i vel-
mi zajímavé partie, často plné překvapivých obratů a nečekaných
výsledků.

Doprovodný turnaj #"

Anička Pávková při hře Matyáš Hokr při hře

pokračování na str. 30
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Celkové pořadí:
1. místo Mark Shivairo (VŠTE)10 bodů
2. místo Petr Stejkoza (PRACH) 8,5 bodu
3. místo Jan Šrámek (VŠTE) 8 bodů
4. místo Milan Shivairo (VŠTE) 7 bodů
5. místo Nikola Morongová (NH) 5,5 bodu

– 1. místo v kategorii dívek
6. místo Aneta Hokrová (NH)  4 body

– 2. místo v kategorii dívek
7. místo Štěpán Hasalík (VŠTE) 4 body

(o pořadí rozhodoval vzájemný zápas)
8. místo Alžběta Stejkozová (PRACH)

3 body – 3. místo v kategorii dívek
9. místo Patrik Morong (NH) 2,5 bodu

10. místo Ondřej Morong (2 body)
11. místo Šimon Sakastr (NH) 0,5 bodu

Tréninky i soutěže již od září
V září se těšíme na zahájení klasických tréninků mládeže v našem

oddíle. Tréninky budou opět probíhat v KSD. Pro nejmladší hráče bude
září přípravou na mistrovství České republiky hráček a hráčů do osmi
let, které se uskuteční v Nových Hradech 9.–10. října. Matyáš Hokr si
navíc výhrou v krajském přeboru vybojoval účast na republikovém
mistrovství hráčů do deseti let, které se uskuteční 11.–12. září v Praze.
Zároveň věříme, že budou obnoveny tradiční žákovské krajské ligy a
také soutěže družstev, kde naši nejlepší hráči nastupují pod hlavičkou
Šachové akademie VŠTE.

Páteční přátelské šachování
Po otevření restaurace v hotelu Máj jsme se s některými bývalými i

současnými šachisty domluvili na znovuobnovení pátečních šachových
večerů. Zájemci o šachy tak mohou zajít do bývalé jídelny na přátelské
šachování, kde budeme nejen hrát, ale jistě i vzpomínat na dřívější hra-
ní na agitačním středisku či později ve vinárně Tereza. Tak si přijďte
zahrát s námi!

Mgr. Vladimír Hokr, šachový oddíl BK N. Hrady

KP žen a dívek Vyhlášení vítězů OPEN

Míra Valenz  při hře Tři nejlepší hráčiTři nejlepší hráčky

(pokračování ze str. 29)

Honza Pávek  při hře
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Řemesla na „Zevláku“ ve fotografiích
pokračování k článku ze str. 15
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