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Co je důležité?
Vážení čtenáři,

říjnové číslo Novohradského zpravodaje
má opět 32 stran. Děkuji, že jej čtete a že se
tak zabýváte i věcmi veřejnými. Je to velmi
důležité. Opět v něm najdete články o věcech
městských či obecních, tedy zápisy z jednání
rady města a zastupitelstva, a také pokračo-
vání Zastupitelské ankety. Jsem ráda, že Vám
tak můžeme zprostředkovat a nabídnout in-
formace, které by měly být pro každého obča-
na běžně dostupné i zajímavé.

Na několika stranách se dočtete také
o uplynulých aktivitách a nabídkách komu-
nitního centra, knihovny, místních spolků,
muzea, sportovců, městské kultury, škol a
dalších organizací. I to je velmi důležité,
protože nám to ukazuje na pestrou mozaiku
každodenního života, který je kolem nás a
který všichni spoluvytváříme. Za městské
KIC děkuji všem lidem a organizacím za
spolupráci při kulturních akcích posledního
půlroku. Ta pomoc a spolehlivost byla pro
nás velmi důležitá.

Každý den, měsíc a rok něco přináší. A ně-
kdy teprve s odstupem času si uvědomíme, co a
jak bylo vlastně důležité. Vážení čtenáři, přeji
Vám, abyste nikdy nepropásli to, co je pro Vás
důležité. A možná, že důležité je vlastně úplně
všechno.

K. Jarolímková

Předávání ocenění pro město Nové Hrady – další cena za Obec přátelskou rodině a seniorům.
Více uvnitř NZ.                                                                                                                       K. J.

Fotografie z Údolské hasičské soutěže a slavností, ohlédnutí za nimi se
dočtete na str. 15 K. J.

Tomáš Hermann vybojoval titul Akademického Mistra ČR v karate v ku-
mite muži +84 kg, více o úspěších karatistů na str. 29                   K. J.

Procházka Terčiným údolím byla poetická a
nevšední. Více na str. 20                          K. J.

Poslední zářijová sobota „nandala“ všem příz-
nivcům dechovek pořádné sousto muziky.
Více barevných fotek na str. 31               K. J.
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FOTOOHLÉDNUTÍ
za zářijovými aktivitami pro děti, a tím i upoutávka na některé
články uvnitř zpravodaje. K. J.

Co se děti dozvídaly o přírodě se dočtete u sv.
Huberta… na str. 15–17

Dětský den na Jánské louce při koncertu
„Kdo má rád?“ nabízel pro děti hravý prog-

ram – deskové hry, puzzle, dřevěné skládací
hrady, nafukovací skákadla. A také „soutěžní
novohradský kvíz“ za pěkné odměny. Sobot-
ní odpoledne plné her, zábavy a sluníčka
připravilo město Nové Hrady pro svoje nej-
mladší obyvatele. %#$ K. J.

Malé tanečnice se těší na svoje budoucí vystoupení…na str. 19

Děti ze školky pozorovaly jak se „líhnou“ motýlci…víc na str. 19 Kdepak si to děti hrají? Více o FamilyPointu na str. 26
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Zápis z 94. schůze městské rady
ze dne 16.8.2021

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení ze 93. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 93. jednání rady města.

� 2. Smlouva o smlouvě budoucí – „Nové
Hrady, K 297/1 – přeložka NN“
Rada města souhlasí se smlouvou č.: CB--
001030070003/001-JIRI o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností
EG.D, a.s., Brno na akci: Nové Hrady,
K 297/1 – přeložka NN, za jednorázovou
úhradu ve výši 3.600 Kč a postupuje návrh
ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti Jiřík & syn
v.o.s. Zliv návrh smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene na akci: Nové
Hrady, K 297/1 – přeložka NN. Stavbou
bude zatížen pozemek parc. č. 297/1 v k.ú.
Nové Hrady.)

� 3. Smlouva o provádění vodovodů
a kanalizací – ČEVAK a.s.
Rada města bere na vědomí změnu termínu
při oznámení překročení přednastavených
hodnot položky 4.2. „opravy infrastruk-
turního majetku“ Smlouvy o provozová-
ní vodovodů a kanalizací pro veřejnou
potřebu města Nové Hrady pro období
01.01.2021-31.12.2023 a pověřuje starostu
dalším jednáním ve věci přípravy dodatku
se společností ČEVAK a.s.
(Starosta informoval radu o návrhu společ-
nosti ČEVAK a.s., která navrhuje v přípa-
dě překročení přednastavených hodnot
položky 4.2. „opravy infrastrukturního ma-
jetku“ Smlouvy o provozování vodovodů a
kanalizací pro veřejnou potřebu města Nové
Hrady pro období 01.01.2021-31.12.2023
změnu termínu pro oznámení této skuteč-
nosti vlastníkovi.)

� 4. Cenová nabídka euro dveří
– TJ Sokol Nové Hrady
Rada města bere na vědomí cenovou nabíd-
ku Stavebnin ATIKA Údolí u Nových
Hradů a nutnost vyměnit vstupní dveře.
(Starosta informoval radu o jednání s TJ So-
kol Nové Hrady o nutnosti výměny vstup-
ních dveří do objektu kuželny v Nových
Hradech. Vstupní dveře jsou zkřížené a je-
jich otevírání a zamykání je problematické.)

� 5. Prodej pozemků – Steinhauser
(po zveřejnění)
Rada města souhlasí s prodejem části pozem-
ku parc. č. 1883/1 (dle GP č. 419-113Fi/2020

se jedná o pozemek parc. č. 1883/7 o výměře
7 m2 a pozemek parc. č. 2566/3 díl „d“ o výmě-
ře 24 m2) a část pozemku parc. č. 2566 (dle
GP č. 419-113Fi/2020 se jedná o pozemek
parc. č. 2556/3 díl „c“ o výměře 36 m2)
vše k. ú. Byňov o celkové výměře 67m2 dle
graf. návrhu za částku 100 Kč/m2 J. Stein-
hauserovi, Byňov za částku 100Kč/m2 s po-
stupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Po zveřejnění záměru prodeje rada opětov-
ně projednala žádost J. Steinhausera, Byňov
o odkoupení části pozemku parc. č. 1883/1
(dle GP č. 419-113Fi/2020 se jedná o poze-
mek parc.č. 1883/7 o výměře 7 m2 a poze-
mek parc.č. 2566/3 díl „d“ o výměře 24 m2)
a část pozemku parc.č. 2566 (dle GP č.
419-113Fi/2020 se jedná o pozemek parc. č.
2556/3 díl „c“ o výměře 36 m2) vše k.ú. By-
ňov o celkové výměře 67m2 z důvodu vjez-
du na pozemek parc. č. 552, k.ú. Byňov a
výstavby garáže pro parkování osobních au-
tomobilů.)

� 6. Prodej pozemku – mž. Kučerovi
(po zveřejnění)
Rada města souhlasí s prodejem části poze-
mku parc. č. 1431/3 v k.ú. Údolí u Nových
Hradů dle návrhu (dle GP č. 469-8Fi/2021
se jedná o pozemek parc. č. 1431/5, k.ú.
Údolí u Nových Hradů o výměře 237 m2)
manželům Z. a J. Kučerovým, bytem Nové
Hrady za částku 100Kč/m2 s postupuje ná-
vrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru prodeje rada opě-
tovně projednala žádost manželů Z. a J.
Kučerových, bytem Nové Hrady o odpro-
dej části pozemku parc. č. 1431/3 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů dle návrhu. Dle GP
č. 469-8Fi/2021 se jedná o pozemek parc. č.
1431/5 o výměře 237 m2. Pozemek parc .č.
1431/3 navazuje na nemovitosti, které jsou
ve vlastnictví mž. Kučerových. Jedná se
o část nevyužívané cesty, která je neprů-
jezdná a neplní svůj účel.)

� 7. Žádost o ukončení pachtovní smlouvy
– Ing. O. Přibyl
Rada města souhlasí s ukončením pachtov-
ní smlouvy s panem Ing. O. Přibylem doho-
dou ke dni 30.09.2021 za předpokladu, že
dojde k vyrovnání závazků dle platné pach-
tovní smlouvy a protokolu sepsaného dne
16.2.2021.
(Rada obdržela od pana Ing. O. Přibyla, Vy-
šné žádost o ukončení pachtovní smlouvy
ze dne 01.10.2020 ve věci propachtování
pozemků k.ú. Vyšné.)

� 8. Žádost o zpětvzetí – Koupě pozemků
– Spěváková
Rada města bere na vědomí žádost o zpět-
vzetí žádosti ve věci koupě části pozemku
parc. č. 479/1 o výměře cca 155 m2 v k.ú.
Obora u Vyšného.
(Rada obdržela od H. Spěvákové, bytem
Obora u Vyšného žádost o zpětvzetí žádosti
ve věci koupě části pozemku parc. č. 479/1
o výměře cca 155 m2 v k. ú. Obora u Vyšné-
ho za účelem budoucího využití jako zahra-
dy/plochy pro skladování dříví. Paní H.
Spěváková již nemá zájem o koupi tohoto
pozemku.)

� 9. Zápis – Osadní výbor Nakolice,
Vyšné, Obora
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
Osadního výboru Nakolice, Vyšné, Obora
ze dne 09.08.2021.
(Rada obdržela zápis z jednání Osadní-
ho výboru Nakolice, Vyšné, Obora ze dne
09.08.2021.)

� 10. Vyjádření O.V. – prodej pozemků
Lívancovi
Rada města bere na vědomí zápis Osadního
výboru Nakolice, Vyšné, Obora a pověřuje
tajemníka dalším jednáním ve věci zajištění
geometrického plánu.
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemku parc. č. KN 511 v k.ú. Obora
u Vyšného o výměře cca 83 m2, za částku
100 Kč/m2 a pověřuje tajemníka MěÚ zve-
řejněním na úřední desce města.
Rada města nesouhlasí s prodejem části po-
zemku parc. č. 524, k. ú. Obora u Vyšného.
(Rada obdržela úřední záznam od Osadního
výboru Nakolice, Vyšné, Obora o provede-
ném jednání k žádosti manželů J. a M. Lí-
vancových, České Budějovice, o odkoupení
části pozemku parc. č. 511 o výměře cca
83 m2 a části pozemku parc. č. 524 o výměře
cca 220 m2, vše v k. ú. Obora u Vyšného, za
účelem budoucího využití jako zahrady.
Osadní výbor souhlasí s prodejem části po-
zemku parc. č. KN 511 v k. ú. Obora u Vy-
šného o výměře cca 83 m2. Osadní výbor
nesouhlasí s prodejem části pozemku parc.
č. 524 v k.ú. Obora u Vyšného.)

� 11. Vyjádření O.V. – prodej pozemku
Filipková
Rada města bere na vědomí zápis Osadního
výboru Nakolice, Vyšné, Obora a pověřuje
tajemníka dalším jednáním ve věci zajištění
geometrického plánu.
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemku parc. č. KN 511 v k.ú. Obora
u Vyšného o výměře cca 144 m2, za částku
100 Kč/m2 a pověřuje tajemníka MěÚ zve-
řejněním na úřední desce města.
(Rada obdržela úřední záznam od Osadního
výboru Nakolice, Vyšné, Obora o provede-
ném jednání k žádosti pí. H. Filipkové, Čes-
ké Budějovice, o odkoupení části pozemku
parc. č. 511 v k. ú. Obora u Vyšného o vý-
měře cca 144 m2. Pozemek přímo sousedí
s pozemkem parc. č. 513 ve vlastnictví
žadatelky. Osadní výbor souhlasí s prode-
jem části pozemku parc. č. KN 511 v k. ú.
Obora u Vyšného o výměře cca 144 m2.)

� 12. Vyjádření O.V. – prodej pozemku
Tampier
Rada města bere na vědomí zápis Osadního
výboru Nakolice, Vyšné, Obora a pověřuje
tajemníka dalším jednáním ve věci zajištění
geometrického plánu.
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc. č. KN 1304 v k. ú. Nakolice
o výměře 1068 m2, za částku 100 Kč/m2

a pověřuje tajemníka MěÚ zveřejněním na
úřední desce města.
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemku parc. č. 1188/1, k. ú. Nakolice
o výměře cca 114 m2, za částku 100 Kč/m2

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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a pověřuje tajemníka MěÚ zveřejněním na
úřední desce města.
(Rada obdržela úřední záznam od Osadního
výboru Nakolice, Vyšné, Obora o provede-
ném jednání k žádosti p. Ing. P. Tampiera.
Osadní výbor souhlasí s prodejem poze-
mku parc. č. KN 1304, k. ú. Nakolice o vý-
měře 1068 m2 České Budějovice. Osadní
výbor doporučuje směnit pozemky v mís-
tech, kde se fyzicky nachází přístupová ko-
munikace k pozemku parc. č. KN 1372,
respektive kde je dle katastrální mapy tato
komunikace vedena.)

� 13. Zápis – Osadní výbor Údolí
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
Osadního výboru Údolí ze dne 05.08.2021.
(Rada obdržela zápis z jednání Osadního
výboru Údolí ze dne 05. 08. 2021.)

� 14. Vyjádření O.V. – pronájem části
pozemku Poulíček
Rada města bere na vědomí zápis Osadního
výboru Údolí.
Rada města schvaluje záměr pronájmu části
pozemku parc. č. KN 1476/1 v k. ú. Údolí
u NH o výměře cca 1000 m2, dle návrhu, na
dobu určitou pěti let, za částku 2Kč/m2/rok a
pověřuje tajemníka MěÚ zveřejněním na
úřední desce města.
(Rada obdržela úřední záznam od Osadního
výboru Údolí o provedeném jednání k žádosti
pana Jana Poulíčka, Český Krumlov a Jaro-
slavy Dolanské, Nové Hrady o prodej/pro-
nájem části pozemku parc. č. 1476/1 v k. ú.
Údolí u Nových Hradů. Osadní výbor sou-
hlasí s pronájmem části pozemku parc. č.
KN 1476/1, k. ú. Údolí u Nových.)

� 15. Vyjádření O.V. – prodej pozemku
Ing. Mgr. Vobecká
Rada města bere na vědomí zápis Osadního
výboru Údolí a pověřuje dalším jednáním
starostu města dalším jednáním.
(Rada obdržela úřední záznam od Osadního
výboru Údolí o provedeném jednání k žádos-
ti Ing. Mgr. K. Vobecké, Praha, o prodej po-
zemků parc. č. 1165 a parc. č. 1497 v k. ú.
Údolí u Nových Hradů. Žadatelka by pozemky
ráda využila pro rodinné bydlení. Osadní
výbor nesouhlasí s prodejem pozemků parc.
č. 1165 a parc. č. 1497 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů.)

� 16. Žádost o pronájem nebytových
prostor – Marhounová
Rada města schvaluje záměr pronajmout ne-
bytové prostory v přízemí objektu stavby čp.
13 na pozemku parc. č. st. 38 o celkové ploše
130 m2 za minimální částku 400 Kč/m2/rok
a pověřuje tajemníka MěÚ Nové Hrady
zveřejněním záměru pronajmout nemovitou
věc dle návrhu.
(Rada obdržela žádost I. Marhounové, Nové
Hrady, o pronájem nebytových prostor v ob-
jektu čp. 13, Nové Hrady na pozemku parc.
č. st. 38, k. ú. Nové Hrady.)

� 17. 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.)

� 18. 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.)

� 19. Zápis – Komise pro kulturu,
cestovní ruch a podnikání
Rada města bere na vědomí Zápis z 8. schůze
Komise pro kulturu, cestovní ruch a podni-
kání.
(Rada obdržela Zápis z 8. schůze Komise
pro kulturu, cestovní ruch a podnikání.)

� 20. Účelová dotace – Ministerstvo
kultury – Program regenerace městských
a památkových rezervací a městských
a památkových zón na rok 2021
Rada města bere na vědomí rozhodnutí o pos-
kytnutí dotace ze státního rozpočtu Městu
Nové Hrady z Programu regenerace měst-
ských a památkových rezervací a městských
a památkových zón na rok 2021.
(Rada obdržela od Ministerstva kultury
rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu Městu Nové Hrady z Programu
regenerace městských a památkových re-
zervací a městských a památkových zón na
rok 2021. Celková výše poskytnuté dotace
činí 822.000 Kč.)

� 21. Oznámení o poskytnutí dotace
(inv. charakteru) – Vybavení MŠ N.H.
učebními pomůckami na podporu
technického vzdělávání
Rada města bere na vědomí oznámení o pos-
kytnutí dotace ve věci zajištění projektu
Vybavení MŠ N.H. učebními pomůckami
na podporu technického vzdělávání ve výši
60.380 Kč a pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o poskytnutí dotace.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje, Kraj-
ského úřadu, Oznámení o poskytnutí dotace
(investičního charakteru) a návrh Smlouvy
o poskytnutí dotace ve věci zajištění projektu
– Vybavení MŠ N.H. učebními pomůckami
na podporu technického vzdělávání. Výše
poskytnuté dotace: 60.380 Kč.)

� 22. Sňateční obřady – Jan Kollmann
Rada města souhlasí s pověřením Jana Kollman-
na, člena Zastupitelstva města Nové Hrady,
oddávat při sňatečných obřadech a postupuje
schválení pověření k projednání na jednání
Zastupitelstva města Nových Hradů.
(Starosta informoval radu o zájmu pana Jana
Kollmanna oddávat při sňatečných obřadech.
Schválení oddávat při sňatečných obřadech je
v kompetenci zastupitelstva města.)

� 23. Rozpočtové opatření č. 9/2021
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 9/2021.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 9/2021.)

� 24. Zápis se soc. komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
sociální komise ze dne 16.08.2021.

Rada města schvaluje na základě doporučení
a zápisu z jednání Sociální komise rady měs-
ta Nové Hrady přidělení bytu č. 22 v domě
DPS Nové Hrady paní A. Bandíkové, Nové
Hrady.
Rada města schvaluje na základě doporučení
a zápisu z jednání Sociální komise rady měs-
ta Nové Hrady přidělení bytu č. 42 v domě
DPS Nové Hrady panu I. Pechánkovi,
Č. Budějovice.
Rada města bere na vědomí doporučení a
zápis z jednání Sociální komise rady města
Nové Hrady o zařazení do seznamu uchaze-
čů o byt v DPS mž. Vencovým, Havlíčkův
Brod z důvodu plné kapacity bytů 1+1.
(Rada obdržela zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 16.08.2021 s doporučením pro
radu.)

� 25. Registrace akce – Rekonstrukce
veřejných budov ve městě Nové Hrady
a v osadě Byňov
Rada města bere na vědomí registraci akce /
poskytnutí dotace v rámci projektu „Rekon-
strukce veřejných budov ve městě Nové Hrady
a v osadě Byňov“ ve výši 2.048.650 Kč a po-
věřuje starostu města ve spolupráci s Inves-
tičním 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 „Rekonstrukce veřejných budov
ve městě Nové Hrady a v osadě Byňov“.
Celkové náklady na akci činí 3.529.920 Kč
z toho účast státního rozpočtu/dotace
(z důvodu neuznatelných nákladů v celko-
vé výši 969.108 Kč (Stavební úpravy a změ-
na užívání části stavby Byňov č.p. 11)) činí
2.048.650 Kč.)

� 26. Pronájem nebytových prostor
– Kousek
Rada města schvaluje pronájem nebyto-
vých prostor v objektu č.p. 11, Nové Hra-
dy, na pozemku parc. č. st. 36 o celkové
ploše 77 m2 dle návrhu na dobu pěti let s tří-
měsíční výpovědní lhůtou a pověřuje Technic-
ké služby města Nových Hradů (p. Duspivová)
přípravou nájemní smlouvy.
(Rada po zveřejnění projednala žádost paní
J. Macháčkové - Kousek s.r.o., náměstí Re-
publiky 11, vinný bar Kousek o prodloužení
nájemní smlouvy u nebytových prostor za
stávajících podmínek na dalších 5 let.)

� 27. Zadávací dokumentace Veřejná
prostranství ve městě N. Hrady
a osadách, číslo žádosti:
21/006/19210/231/009/001472
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci k veřejné zakázce: Veřejná prostranství
ve městě N. Hrady a osadách.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací do-
kumentace k veřejné zakázce na dodávky
a stavební práce: Veřejná prostranství ve
městě N. Hrady a osadách.)

� 28. Jmenování komise pro otevírání
obálek – Veřejná prostranství ve městě
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N. Hrady a osadách, číslo žádosti:
21/006/19210/231/009/001472
Rada města jmenuje komisi pro otevírání
obálek na akci: Veřejná prostranství ve měs-
tě N. Hrady a osadách ve složení: Mgr. Vla-
dimír Hokr, Mgr. Lucie Kříhová a Marie
Mrkvičková, náhradníci: Mgr. Michal Jarolí-
mek, Lenka Roulová a Bc.Vlasta Kučerová.
Rada města jmenuje hodnotící komisi na
akci: Veřejná prostranství ve městě N. Hra-
dy a osadách ve složení: Bc. Roman Smidt,
Jaroslav Faktor a Josef Sýkora a náhradníci:
Ing. Pavel Hamberger, Miroslav Šlenc a Ing.
Pavla Vaněčková.
Rada města schvaluje seznam obesílaných
firem dle návrhu s tím, že další uchazeči se
mohou přihlásit na základě výzvy, která
bude zveřejněna na internetových stránkách
města.
(Rada obdržela návrh na jmenování komise
pro otevírání obálek a návrh na jmenování
hodnotící komise k veřejné zakázce: Veřej-
ná prostranství ve městě N. Hrady a osa-
dách, včetně seznamu obesílaných firem.)

� 29. Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo
– MATTEO s.r.o.
Rada města schvaluje Dohodu o ukončení
Smlouvy o dílo se společností MATTEO
s.r.o., Č. Budějovice a pověřuje starostu
jeho podpisem.
(Rada projednala návrh Dohody o ukončení
Smlouvy o dílo se společností MATTEO
s.r.o., Č. Budějovice. Dohoda se týká ukon-
čení Smlouvy o dílo dohodou. Smlouva
byla uzavřena dne 16. 04. 2021 ve věci zho-
tovení stavebního díla „Mateřská škola,
Hradební č.p. 175 Nové Hrady“. Důvodem
ukončení smlouvy je zamítnutí dotace.)

Zápis z 95. schůze městské rady
ze dne 30.08.2021

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 94. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědo-
mí kontrolu usnesení ze 94. jednání rady
města.

� 2. Zápis – Finanční komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
Finanční komise Rady města Nových Hra-
dů konané v dne 30.08.2021.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise ze dne 30.08.2021 s doporučením pro
radu.)

� 3. Výběrové řízení na akci
„Rekonstrukce víceúčelového sálu KD
Máj“
Rada města schvaluje dodavatele společnost
Památky CB s.r.o., Buková na akci: Rekon-
strukce víceúčelového sálu KD Máj a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy o dílo.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise ve věci posouzení a hodnocení zadávací-
ho řízení na akci Rekonstrukce víceúčelového
sálu KD Máj. V rámci zadávacího řízení byly
posuzovány nabídky, které podaly společnosti
ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r.o. Třebíč
a Památky CB s.r.o., Buková. Finanční
komise doporučuje radě města podepsat
smlouvu se společností Památky CB s.r.o.,
Buková, která podala nejvýhodnější nabíd-
ku s nabídkovou cenou 2.024.920,96 Kč
bez DPH.)

� 4. Zadávací dokumentace Sportovní
areál Nové Hrady – skatepark,
pumptrack
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci k veřejné zakázce: Sportovní areál Nové
Hrady – skatepark, pumptrack.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací do-
kumentace k veřejné zakázce na stavební
práce: Sportovní areál Nové Hrady – skate-
park, pumptrack.)

� 5. Jmenování komise pro otevírání
obálek, hodnotící komise, seznam
obesílaných firem k VZ – Sportovní
areál Nové Hrady – skatepark,
pumptrack
Rada města jmenuje komisi pro otevírání
obálek na akci: Sportovní areál Nové Hrady
– skatepark, pumptrack ve složení: Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Lucie Kříhová a Marie
Mrkvičková, náhradníci: Mgr. Michal Jaro-
límek, Lenka Roulová a Ing. Pavla Vaněč-
ková.
Rada města jmenuje hodnotící komisi na
akci: Sportovní areál Nové Hrady – skate-
park, pumptrack ve složení: Ing. Pavel Ham-
berger, Jaroslav Faktor a Miroslav Šlenc a
náhradníci: Bc. Roman Schmidt, Josef Sý-
kora a Bc. Vlasta 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 komise
pro otevírání obálek a návrh na jmenování
hodnotící komise k veřejné zakázce: Spor-
tovní areál Nové Hrady – skatepark, pum-
ptrack, včetně seznamu obesílaných firem.)

� 6. Žádost o dotaci HZS Jčk – Poskytnutí
účelové neinvestiční dotace
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí účelové neinvestiční dotace za SDH
Nové Hrady na výdaje jednotky SDH obcí
za období od 01.08.2020 do 31.07.2021
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh
žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace za SDH Nové Hrady na výdaje jed-
notky SDH obcí za období od 01.08.2020
do 31.07.2021 (Výdaje za odbornou přípra-

vu, za uskutečněný zásah, a na vybavení a
opravy neinvestiční povahy jednotek SDH
obcí). Poskytovatelem je Ministerstvo vnit-
ra – generální ředitelství Hasičského zá-
chranného sboru České republiky. Celková
požadovaná výše dotace odpovídající způ-
sobilým výdajům činí 93.198 Kč.)

Zápis z 96. schůze městské rady
ze dne 6. 9. 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 95. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 95. jednání rady města.

� 2. Odkup pozemku – Ferenčíkovi
Rada města bere na vědomí žádost o odpro-
dej části pozemku parc. č. 2410/1 v k.ú.
Byňov o výměře cca 740 m2 a pověřuje
Osadního výboru Byňov, Jakule, Štiptoň
dalším projednáním.
(Rada obdržela žádost od manželů Ferenčí-
kových, bytem Nové Hrady o dokup části
pozemku parc. č. 2410/1 v k. ú. Byňov o vý-
měře cca. 740 m2 za účelem budoucího
využití pro podnikání - vybudování tech-
nického zázemí a skladovacích prostor.)

� 3. Odkup pozemku – Ing. Klůc
Rada města bere na vědomí žádost o odpro-
dej částí pozemků parc. č. 438 o výměře cca
384 m2 a parc. č. 459 o výměře cca 561 m2,
vše v k. ú. Obora u Vyšného a pověřuje
Osadní výbor Nakolice, Obora, Vyšné dal-
ším projednáním.
(Rada obdržela žádost od Ing. M. Klůce,
bytem České Budějovice o odkup částí po-
zemků parc. č. 438 o výměře cca 384 m2 a
parc.č. 459 o výměře cca 561 m2, vše v k. ú.
Obora u Vyšného, za účelem budoucího
využití jako zahrady.)

� 4. Žádost o pronájem nebytových
prostor – Kousek s.r.o.
Rada města bere na vědomí informaci
tajemníka MěÚ Nové Hrady o nepode-
psání nájemní smlouvy nebytových pros-
tor v č.p. 11 a na základě stanovení nové
částky nájemného rada města pověřuje ta-
jemníka MěÚ zveřejněním záměru.
Rada města schvaluje záměr pronajmout
nebytové prostory v přízemí objektu stav-
by čp. 11 na pozemku parc. č. st. 36 o cel-
kové ploše 77 m2 za minimální částku
400 Kč/m2/rok a pověřuje tajemníka MěÚ
Nové Hrady zveřejněním záměru.
(Rada projednala stanovisko J. Macháčkové
- Kousek s.r.o., Nové Hrady o stanovení no-
vého nájemného za účelem prodloužení ná-
jemní smlouvy v rámci nebytových prostor,
náměstí Republiky 11, vinný bar Kousek.)
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� 5. Smlouva o poskytnutí dotace
– manželé Šlencovi
Rada města souhlasí s přijetím dotace od
Ministerstva kultury ČR v rámci Programu
regenerace městských památkových rezer-
vací a městských památkových zón na rok
2021 a způsobem vypořádání dotace. Rada
pověřuje starostu podpisem Smlouvy o pos-
kytnutí dotace.
(Rada obdržela od Ministerstva kultury
v rámci Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památ-
kových zón na rok 2021 Rozhodnutí o pos-
kytnutí dotace ze státního rozpočtu ve výši
822.000 Kč. Na základě rozhodnutí dojde
k vypořádání dotace dle jednotlivých akcí
obnovy, včetně akce soukromého vlastníka
nemovité kulturní památky čp. 78.)

� 6. Ukončení ubytování – TEDY s.r.o.
Rada města bere na vědomí informaci o nezá-
jmu užívání ubytování v Hotelu Máj společ-
ností TEDY s.r.o. a pověřuje starostu města
ve spolupráci s Technickými službami měs-
ta Nových Hradů dalším jednáním ve věci
návrhu řešení škod.
(Starosta informoval radu o nezájmu spo-
lečnosti TEDY s.r.o. o další užívání ubyto-
vání v Hotelu Máj (ukončení ke konci
července 2021) a následného vyčíslení škod
způsobených užíváním těchto prostor. Jed-
ná se o drobné škody, které byly vyčísleny
TSM N. Hrady, které budou nárokovány po
nájemci nebytových prostor.)

� 7. Kontrola zpětného odběru
elektrozařízení – OŽP
Rada města bere na vědomí informaci o pro-
vedené kontrole plnění společného metodic-
kého pokynu zpětného odběru elektrozařízení
kolektivního systému EKOLAMP.
(Rada obdržela od Odboru životního
prostředí MěÚ Nové Hrady informaci
o provedené kontrole ze strany kolektivní-
ho systému EKOLAMP se zaměřením na
plnění společného metodického pokynu
zpětného odběru elektrozařízení. Kontrola
proběhla bez zjištěných závad a bez zjiště-
ných nedostatků s kladným hodnocením.)

� 8. Znovuzvolení do funkce – Okresní
soud České Budějovice
Rada města souhlasí se znovuzvolením paní
Marie Šabatkové do funkce přísedící pro
OS České Budějovice a postupuje žádost ke
schválení zastupitelstvu města.
(Rada projednala žádost Okresního soudu
v Českých Budějovicích o znovuzvolení
paní Marie Šabatkové do funkce přísedící
pro OS České Budějovice. Paní M. Šabat-
ková již funkci přísedící vykonávala a končí
jí čtyřleté volební období dne 28.12.2021.)

� 9. Vývozy septiků – ČEVAK a.s.
Rada města bere na vědomí informaci
o možnosti hromadného vyvážení septiků
společností ČEVAK a.s.
(Starosta informoval radu o možnosti
vyvážení septiků, kdy se jednotliví zájemci
mohou obracet na společnost ČEVAK a.s.

(kontaktní osoba Petr Masář, tel. 602657239).
Dle telefonické domluvy bude docházet k in-
dividuální koordinaci jednotlivých zájemců
tak, aby mohlo dojít k minimalizaci nákladů
spojených dopravou a s vývozem septiku.)

� 10. Změna adresy spolku – Keramická
dílna Kána
Rada města schvaluje změnu adresy spolku
Keramická Dílna Kána. Nová adresa spolku:
Komunitní Centrum, Hradební 244, Nové
Hrady.
(Rada obdržela žádost od předsedkyně
zapsaného spolku Keramická Dílna Kána
o povolení změny adresy spolku. Nová ad-
resa spolku: Komunitní Centrum, Hradební
244, Nové Hrady.)

� 11. Využití komunikace – ČK
motorsport s.r.o.
Rada města souhlasí s konáním soutěže pro
veteránské a sportovní automobily XII.
South Bohemia Classic na území města
Nové Hrady dne 11.09.2021.
(Starosta informoval radu o konání meziná-
rodní soutěže pro veteránské a sportovní auto-
mobily XII. South Bohemia Classic. Město
Nové Hrady leží na trase druhé etapy této sou-
těže. Druhá etapa se uskuteční dne 11.09.2021
v rozmezí 12:30 – 16:00 hodin.)

� 12. Poskytnutí dotace – Procházky
uměním z.s.
Rada města bere na vědomí žádost o poskyt-
nutí dotace organizaci Procházky uměním
z.s., Dolní Bělá na pořádání veřejných kon-
certů mezinárodního Violin/Viola Master-
class Nové Hrady 2021 a pověřuje finanční
komisi vyhodnocením podané žádosti.
(Rada obdržela od organizace Procházky
uměním z.s., Dolní Bělá, žádost o poskytnu-
tí dotace na rok 2021 na veřejné koncerty
mezinárodního Violin/Viola Masterclass
Nové Hrady 2021.)

� 13. Registrace akce – Rozvoj aktivit
v KC Nové Hrady
Rada města bere na vědomí registraci
akce/poskytnutí dotace v rámci projektu
„Rozvoj aktivit v KC Nové Hrady“ a po-
věřuje starostu města ve spolupráci s In-
vestičním a majetkovým odborem MěÚ
Nové Hrady dalším jednáním.
(Rada obdržela od Investičního a majet-
kového odboru MěÚ Nové Hrady ozná-
mení o registraci akce/poskytnutí dotace
v rámci projektu „Rozvoj aktivit v KC
Nové Hrady“. Celkové náklady na akci činí
3.104.195 Kč, z toho účast státního rozpoč-
tu/dotace – 2.949.555,25 Kč.)

� 14. Registrace akce – Obnova a
rekonstrukce rybníku na parc. č. 544
v k.ú. Údolí u N.H.
Rada města bere na vědomí registraci
akce/poskytnutí dotace v rámci projektu
„Obnova a rekonstrukce rybníku na parc. č.
544 v k.ú. Údolí u N.H.“ a pověřuje staros-
tu města ve spolupráci s Investičním a ma-
jetkovým odborem MěÚ Nové Hrady
dalším jednáním.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady oznámení
o registraci akce/poskytnutí dotace v rámci
projektu „Obnova a rekonstrukce rybníku

na parc. č. 544 v k.ú. Údolí u N.H.“. Celko-
vé náklady na akci činí 2.031.178 Kč,
z toho účast státního rozpočtu/dotace –
1.284.000 Kč.)

� 15. Poskytnutí dotace – Město Nové
Hrady – Dopravní automobil
s přívěsem pro hašení
Rada města bere na vědomí rozhodnutí
o poskytnutí dotace v rámci projektu „Nové
Hrady – Údolí u Nových Hradů - Dopravní
automobil s požárním přívěsem pro haše-
ní“ a pověřuje starostu města ve spolupráci
s Investičním a majetkovým odborem MěÚ
Nové Hrady dalším jednáním.
(Rada obdržela od Ministerstva vnitra, gene-
rálního ředitelství HZS ČR, odboru finanční-
ho rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci
projektu „Nové Hrady – Údolí u Nových
Hradů - Dopravní automobil s požárním pří-
věsem pro hašení“. Celkové náklady na akci
činí 1.640.525 Kč, z toho účast státního roz-
počtu/dotace – 450.000 Kč.)

� 16. 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.)

� 17. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.
(Rada byla starostou informována o probíha-
jících správních řízení, ve kterých je město
účastníkem řízení, a neměla k nim připo-
mínky.)

ZÁPIS z 14. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 26. srpna 2021

Přítomni:
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Martina Kourková, Jan Koll-
mann, Petr Michale, Mgr. Michal Jarolímek,
Marek Petrášek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva
Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány,
Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Omluveni: Ing. Ladislava Bártová
Celkem bylo přítomno 14 členů
zastupitelstva.
Zapisovatel: Bc. Ilona Volfová
– referent městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se kona-
lo od 18:00 hodin v sále Kulturně-spolkového
domu v Nových Hradech. Bylo přítomno 14 čle-
nů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a za-
stupitelstvo je usnášeníschopné. Pan starosta
konstatoval, že zápis z 13. zasedání zastupitel-
stva byl řádně ověřen, předán ke zveřejnění
a nebyla vůči němu vznesena žádná námitka.

Před začátkem hlasování o programu pan
starosta uvedl, že do programu jednání bude
doplněn k projednání bod č. 6 Pověření oddá-
vajícího pana Kollmanna.

Bc. Vochoska navrhoval do programu jed-
nání k bodu č. 2 – Dispozice s majetkem,
předřazení bodu, týkající se schválení Směrni-
ce Zastupitelstva města Nové Hrady č. 1/2021
Oceňování pozemků pro převody z majetku
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města, kterou připravil finanční výbor na svém
jednání.

Ing. Štangl uvedl, že danou směrnici nemě-
li zastupitelé k dispozici, a proto nemůže být
schválena.

Pan starosta uvedl, že i rada města má zpra-
covaný svůj návrh na ceny prodávaných poze-
mků. Oba návrhy směrnice budou projednány
radou, konzultovány s finanční komisí, finanč-
ním výborem a schvalovat se bude na příštím
jednání zastupitelstva města.

Bc. Vochoska s navrženým postupem sou-
hlasil.

Pan starosta nechal hlasovat o schválení
programu jednání.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 13. zasedání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Zásady pro tvorbu a použití

sociálního fondu
5. Poskytnutí finančního daru

Sdružení růže, z.s.p.o.
6. Pověření oddávajícího
7. Interpelace
8. Diskuse
9. Závěr a usnesení

Hlasování:
Pro 14
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vla-
dimír Hokr, Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr
Michale, Mgr. Michal Jarolímek, Marek Petrášek,
Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. Franti-
šek Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Mi-
roslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta navrhl složení návrhové komi-

se, a to: Bc. Josef Vochoska, Mgr. Michal Ja-
rolímek, I. Dorotovič

Hlasování:
Pro 11
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale,
Marek Petrášek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčí-
ková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 3
Ivan Dorotovič, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jo-
sef Vochoska.
Návrhová komise byla schválena – 11 hla-

sy. Předsedou komise byl zvolen: Bc. Josef
Vochoska.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su ze 14. jednání zastupitelstva: Marek Petrá-
šek, Miroslav Vrchota

Hlasování:
Pro 12
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Martina Kourková, Jan Koll-
mann, Petr Michale, Mgr. Michal Jarolímek, Bc.
Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 2

Marek Petrášek, Miroslav Vrchota
Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-

hu – 12 hlasy.

� 1. Kontrola usnesení z 13. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 13. jednání zastupitel-

stva přednesl přítomným starosta města Mgr.
Hokr.

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení z 13. zasedání zastupitelstva
města – 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vla-
dimír Hokr, Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr
Michale, Mgr. Michal Jarolímek, Marek Petrášek,
Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. Franti-
šek Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Mi-
roslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0
Před projednáním bodu č. 2 (Dispozice

s majetkem) předal pan starosta slovo Bc. Vo-
choskovi.

Bc. Vochoska uvedl, že Finanční výbor
Zastupitelstva města Nové Hrady na svém
jednání dne 25.8.2021 provedl kontrolu dle
rámcového plánu činnosti, a to: vyhodnocení
plnění rozpočtu KIC za rok 2020, vyhodnoce-
ní hospodaření TSM k 30.6.2021 a vzal na vě-
domí informace o plnění rozpočtu města za
období leden – červen 2021.

Bc. Vochoska uvedl informace týkající se
srovnání zisků KIC za období 2018 – 2020 a
upozornil na rostoucí provozní náklady bu-
dov.

Dále Bc. Vochoska informoval o plánu
rozpočtu TSM na rok 2021 včetně plánu in-
vestic, sdělil vyhodnocení hospodaření TSM
k 30.06.2021 a za finanční výbor doporučil
posílit fond investic pro TSM o 500 tisíc ko-
run.

K navrhovaným dispozicím s majetkem
Bc. Vochoska uvedl, že finanční výbor navr-
huje uvedené majetkové dispozice neprojed-
návat z důvodu všeobecného navýšení
obvyklých cen. Dále uvedl, že na posledním
zastupitelstvu bylo dohodnuto o zpracování
nové směrnice radou města, kde budou ceny
pozemků aktualizovány.

Bc. Vochoska uvedl, že když toto ujednání
na programu zastupitelstva nezaznamenal,
zpracoval onu směrnici v rámci finančního
výboru a doporučuje zastupitelstvu ji schválit.
Dále za finanční výbor navrhoval zapracovat
upravené podmínky pro prodej (vyšší cena)
pozemků pro podnikání v lokalitě Pod Vodo-
jemem.

Pan starosta se vyjádřil ke stanovené ceně
prodávaných pozemků v lokalitě Pod Vodo-
jemem a uvedl, že tato částka byla takto stano-
vena a schválena zastupitelstvem. Cílem bylo
podpořit novohradské podnikatele v jejich
činnosti ve městě. Dále uvedl, že ve smlouvě
jsou právně zakomponovány sankce, které
vzniknou při nedodržení podmínek, které byly
také zastupitelstvem při prodeji daných poze-
mků stanoveny. Dále je ve smlouvách zakom-
ponován i paragraf týkající se odchylky ceny
za danou nemovitost. Smlouva též jasně brání
zneužití pozemků spekulativním způsobem,
protože v případě dalšího prodeje bez naplně-

ní podmínek musí kupující městu Nové Hrady
doplatit cenu do výše 1 200Kč/m2.

Pan starosta uvedl, že souhlasí se vše-
obecným navýšením cen pozemků, které bude
město v budoucnu prodávat. Zároveň ale ne-
smí dojít ke změně pravidel během samotného
schvalování. Pan starosta použil příměr, že i
ve sportu se pravidla během zápasu nemění.
Nelze tedy nyní zájemcům z řad podnikatelů
(ale i občanům při koupi jiných pozemků)
oznámit, že město najednou mění cenu. To by
považoval za nefér.

K pozemkům v lokalitě Pod Vodojemem
pan starosta uvedl, že jejich cena byla stano-
vena jako minimální. Byl zde předpoklad, že
pokud by byl z řad podnikatelů o tyto poze-
mky velký zájem, prodej by probíhal obálko-
vou metodou a jejich cena by rostla. Bohužel,
velký zájem o tyto pozemky nebyl.

Dále pan starosta uvedl, že pozemky by se
měly prodat ve stejné ceně tak, jak byly prodá-
ny prvnímu zájemci, protože podmínky pro
prodej těchto pozemků stále trvají.

Závěrem pan starosta uvedl, že souhlasí
s projednáním nové směrnice a cenové mapy
k prodeji pozemků a navrhoval schvalovat dis-
pozice s majetkem, které budou předloženy
radě města do 31.8.2021 dle stávajících pod-
mínek a od 1.9.2021 se prodej nemovitostí
bude řídit dle nové směrnice, kde budou sta-
noveny nové ceny nemovitostí. Tato směrnice
bude projednána a zastupitelstvo ji schválí na
svém příštím jednání.

Ing. Štangl uvedl, že v navrhovaném
usnesení při prodeji pozemků v lokalitě Pod
Vodojemem má být starosta pověřen podpi-
sem smlouvy. Tento návrh smlouvy ale nema-
jí zastupitelé k dispozici, nejsou známy
podmínky prodeje. Vyjádřil obavu nedodržení
podmínek prodeje daných pozemků a jako pří-
klad z minulosti uvedl prodej pozemků spo-
lečnosti Solárních stavitelů, kdy město mělo
také podpořit podnikatelský záměr. Smlouvy
se upravovaly, nastavovaly a v konečném dů-
sledku nebyla konečná smlouva schválena za-
stupitelstvem a dle jeho názoru neexistuje žádný
obranný mechanismus, který by při nedodržení
podmínek, které nebyly v konečné smlouvě de-
finovány, uplatnil obranný mechanismus.

Závěrem Ing. Štangl uvedl, že souhlasí
s podporou podnikatelů v Nových Hradech,
ale město musí mít kontrolu nad tím, že záměr
podnikání bude realizován tak, jak je slibova-
ný. Cena pozemku není v tomto případě nej-
podstatnější, důležité je možnost posoudit
smlouvu, tedy to, jak je v ní ošetřeno případ-
né neplnění podmínek prodeje. Závazky pod-
nikatelů by měly být ve smlouvě ukotveny.

Pan Kollmann navrhoval odsouhlasit pro-
dej pozemků tak, jak je navrhováno.

Bc. Vochoska požádal o možnost zasílání
k jednání zastupitelstva v delším období než
7 dní před jednání zastupitelstva, kdy pak je
možné na zaslané materiály lépe reagovat a
případně zastupiteli doplňovat. Dále souhlasil
majetkové dispozice schválit dle návrhu a od
1.9.2021 se řídit při prodeji nemovitostí novou
směrnicí.

Závěrem uvedl, že podmínky pro prodej
nemovitostí v lokalitě Pod Vodojemem byly
zastupiteli již schváleny.
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Mgr. Jarolímek se vyjádřil k stanové ceně
300 Kč za prodej pozemků a uvedl, že tato
cena byla stanovena jako minimální a pokud
by se přihlásilo více zájemců, cena by byla
jiná. Pozemky jsou k prodeji k dispozici od
roku 2019 a více zájemců o jejich prodej zá-
jem neprojevilo.

Pan starosta uvedl, že podmínky prodeje
byly stanoveny a smlouva je podle nich zpra-
cována. Smlouva se zakomponovanými pod-
mínkami byla podepsána i panem Machem,
který kupoval vedlejší pozemek. Dále uvedl,
že návrh smlouvy bude zastupitelům zaslán.

Pan Petrášek poukázal na možná rizika
spojená s právním stanoviskem, který neguje
§ 39 Zákona o obcích (obecní zřízení) č.
128/2000 Sb. uvedený ve smlouvě a jako pří-
klad uvedl „kauzu Lipno“, kdy se pozemky
prodávaly pod cenou, což časem vyústilo
k trestnímu stíhání představitelů obce.

Pan starosta reagoval na podnět pana Pet-
ráška a odcitoval část kupní smlouvy, kde je
tato věc vyřešena.

Ing. Dorschner uvedl, že ceny pozemků se
již měly změnit u všech prodejů, ale doposud
se tak nestalo. Souhlasí s jejich navýšením.

Pan Michale navrhoval schválit prodej
všech pozemků tak, jak je v bodu č. 2 (Dispo-
zice s majetkem) navrhováno a následně se ří-
dit novou směrnicí k oceňování pozemků.

Pan starosta závěrem shrnul, že počínaje od
1.9.2021 se nové žádosti ohledně prodeje ne-
movitostí budou projednávat dle nové směrni-
ce, která bude schvalována zastupitelstvem na
jeho příštím jednání.

� 2. Dispozice s majetkem

2.1 Prodej pozemků „lokalita Pod vodoje-
mem“

Pan starosta informoval o zveřejnění zámě-
ru prodeje pozemků v lokalitě Pod vodojemem
a uvedl, že pan Kanděra má zájem o pozemky
OV4 a OV5, které budou využity k podnikání.

Pan Kanděra zde bude realizovat svou pod-
nikatelkou činnost, vybuduje zázemí pro auto-
mobily a skladování materiálu.

Bc. Vochoska se za finanční výbor dotazo-
val, zda na pozemcích bude pan Kanděra bu-
dovat objekt k bydlení.

Pan starosta odpověděl, že objekty občan-
ské vybavenosti, které se zde budou stavět,
umožnují vybudovat bytovou jednotku, když
min. 51 % podlahové plochy objektu musí být
určeno pro podnikání a objekt musí být s by-
tovou jednotkou propojen. Informaci o zámě-
ru vybudování bytové jednotky od pana
Kanděry nemá.

Pan Petrášek se dotazoval na regulační
plán výstavby na daných pozemcích.

Pan starosta odpověděl, že žádný regulační
plán pro toto území není, vychází se pouze
z územního plánu. Veškerá výstavba, včetně
projektů podléhá stavebnímu úřadu, který
kontroluje a povoluje stavby, které zde budou
postaveny.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej poze-
mků parc. č. 824/45 o výměře 1.556 m2 a parc.
č. 824/46 o výměře 1.517 m2, vše k.ú. Nové
Hrady Michalu Kanděrovi AUTODOPRAVA,

IČ: 63275392 za částku 300 Kč/m2 a dle pod-
mínek schválených zastupitelstvem pro prodej
pozemků v této lokalitě (ZTV Pod Vodoje-
mem) – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Martina Kourková, Jan Koll-
mann, Petr Michale, Mgr. Michal Jarolímek,
Marek Petrášek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Šev-
číková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 1
Ing. František Štangl.

2.2 Prodej pozemků „lokalita Pod vodoje-
mem“

Pan starosta informoval o žádosti společ-
nosti Zevlův mlýn s.r.o., která má zájem o po-
zemky OV1 – OV3, kde má pan Loukotka
záměr vybudovat menší jatka, rozšířit masový-
robu a rozšířit své dosavadní aktivity.

Bc. Vochoska za finanční výbor uvedl, že
takový podnikatelský záměr podléhá schvalo-
vacímu procesu orgánů státní správy (Krajská
hygienická stanice, Krajská veterinární sprá-
va, atd.) a jeho výstavba se bude realizovat na
základě vydaných stanovisek.

Pan Loukotka, který byl přítomen na jedná-
ní zastupitelstva, uvedl, že veškeré záležitosti
týkající se výstavby jsou řešeny projektantem,
kdy projekt bude předložen stavebnímu úřadu.
Dále informoval o svém podnikatelském zá-
měru, kdy uvedl, že má zájem o rozšíření maso
výroby a rozšíření výroby piva.

Bc. Vochoska se za finanční výbor dotazo-
val, zda k danému podnikatelskému záměru
a souhlasu s ním budou dotazováni sousedi
okolních pozemků.

Pan starosta uvedl, že v souvislosti s pod-
nikatelským záměrem pana Loukotky vzrostl
počet otázek, které se týkají chodu jatek. Pan
starosta upřesnil princip chodu jatek, dále
uvedl, že podmínky pro tento provoz jsou jas-
ně stanoveny a budou se k němu vyjadřovat
dotčené orgány a stavební povolení bude ná-
sledně vydávat stavební úřad. Tento provoz by
neměl narušovat okolní pozemky. Sousedící
pozemky jsou v majetku města, v bezpros-
třední blízkosti nejsou žádní sousedi.

Pan Loukotka závěrem uvedl, že do staveb-
ního řízení může zasáhnout kdokoliv a souse-
dé okolních pozemků mohou vznést možné
připomínky.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej poze-
mků parc. č. 824/42 o výměře 1.585 m2, parc. č.
824/43 o výměře 1.594 m2 a parc. č. 824/44 o vý-
měře 1.526 m2, vše k.ú. Nové Hrady, společ-
nosti ZEVLŮV MLÝN s.r.o., IČ: 06260349 za
částku 300 Kč/m2 a dle podmínek schválených
zastupitelstvem pro prodej pozemků v této lo-
kalitě (ZTV Pod Vodojemem) – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Martina Kourková, Jan Koll-
mann, Petr Michale, Mgr. Michal Jarolímek,
Marek Petrášek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Šev-
číková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 1
Ing. František Štangl

2.3 Prodej pozemků – Steinhauser
Pan starosta uvedl, že po zveřejnění zámě-

ru rada opětovně projednala žádost pana Ste-
inhausera o odkoupení částí pozemků v k.ú.
Byňov v celkové výměře 67 m2 z důvodu
vjezdu na pozemek parc. č. 552, který je ve
vlastnictví pana Steihausera. Další část poze-
mku bude sloužit k výstavbě garáže pro par-
kování osobních automobilů.

V 19:15 odešel Ing. Štangl a nehlasoval
k danému bodu.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej částí po-
zemku parc. č. 1883/1 (dle GP č. 419-113Fi/2020
se jedná o pozemek parc. č. 1883/7 o výměře 7 m2

a pozemek parc. č. 2566/3 díl „d“ o výměře
24 m2) a části pozemku parc. č. 2566 (dle GP
č. 419-113Fi/2020 se jedná o pozemek parc.
č. 2556/3 díl „c“ o výměře 36 m2) vše k. ú.
Byňov o celkové výměře 67 m2 za částku
100 Kč/m2 panu Josefu Steinhauserovi, Byňov
a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy –
13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Martina Kourková, Jan Koll-
mann, Petr Michale, Mgr. Michal Jarolímek,
Marek Petrášek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Šev-
číková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc.
Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0
V 19:20 se vrátil Ing. Štangl.

2.4 Prodej pozemku – Kučerovi
Pan starosta informoval o žádosti manželů

Kučerových, bytem Nové Hrady, kteří zažádali
o prodej části pozemku v k.ú. Údolí u Nových
Hradů.

Daný pozemek navazuje na nemovitost ve
vlastnictví manželů Kučerových, jedná se
o část nevyužité cesty, která je neprůjezdná a
neplní již svůj účel. Přístup na pozemky je za-
jištěn z druhé strany.

V rámci projednání prodeje pozemku
bylo jednáno i s panem P. Morongem, kte-
rý je vlastníkem sousedních pozemků. Při
prodeji byl zohledněn jeho požadavek za-
chování přímého přístupu k jeho pozem-
kům z cesty.

Osadní výbor prodej pozemku odsouhlasil.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části

pozemku parc. č. 1431/3 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů (dle GP č. 469-8Fi/2021 se jedná
o pozemek parc. č. 1431/5, k.ú. Údolí u No-
vých Hradů o výměře 237 m2) manželům
Zdeňku a Julii Kučerovým, Nové Hrady za
částku 100Kč/m2 + náklady spojené s poříze-
ním GP a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy – 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Martina Kourková, Jan Koll-
mann, Petr Michale, Mgr. Michal Jarolímek,
Marek Petrášek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Šev-
číková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc.
Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 7

pokračování na str. 9
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2.5 Smlouva o smlouvě budoucí – „Nové
Hrady, K 297/1 – přeložka NN“

Pan starosta uvedl, že rada obdržela žádost
od společnosti Jiřík a syn, v.o.s. Zliv na uzav-
ření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene na akci „Nové Hrady, K 297/1
– přeložka NN“. Stavbou bude zatížen poze-
mek města v lokalitě u prodejny FLOP.

Město má zájem o provedení úprav veřej-
ného prostranství v této lokalitě, které se zde
budou realizovat, proto byla akceptována část-
ka úhrady ve výši 3.600 Kč.

Pan Dorschner se dotazoval na další pozem-
ky, které budou zatíženy touto akcí.

Pan starosta odpověděl, že město má infor-
mace pouze o zatížení městských pozemků.
S případnými dotazy je možné se obracet pří-
mo na projektanty.

Závěrem pan starosta informoval o jednání
se Svazem obcí a měst ohledně probíhajícího
jednání k oceňování věcných břemen.

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na akci: Nové Hrady, K 297/1 – přeložka NN
se společností EG.D, a.s., Brno za jednorázo-
vou úhradu ve výši 3.600 Kč a pověřuje sta-
rostu města jejím podpisem – 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vla-
dimír Hokr, Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr
Michale, Mgr. Michal Jarolímek, Marek Petrášek,
Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. Franti-
šek Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Mi-
roslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 3. Rozpočtové změny
Rozpočtová opatření č. 5/2021, č. 7/2021,

č. 8/2021
V 19:26 odešel pan Vrchota a nehlasoval

k danému bodu.
Pan starosta informoval o rozpočtových

opatřeních, která byla schválena radou.
Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-

počtová opatření č.5/2021, č. 07/2021 a
08/2021 – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Martina Kourková, Jan Koll-
mann, Petr Michale, Mgr. Michal Jarolímek, Bc.
Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 1
Marek Petrášek

� 4. Zásady pro tvorbu a použití
sociálního fondu – stravenkový paušál
Pan starosta informoval o návrhu Zásad

pro tvorbu a použití sociálního fondu, který
předpokládá platnost od 01.09.2021. Návrh
řeší pouze změnu Příspěvku na stravování for-
mou peněžitého příspěvku na stravování, tzv.
stravenkového paušálu.

V 19:30 se vrátil pan Vrchota.

V 19:32 odešel pan Petrášek a nehlasoval
k danému bodu.

Ing. Štangl se dotazoval na princip přecho-
du na stravenkový paušál.

Pan starosta odpověděl, že všichni zaměst-
nanci budou čerpat jednotný příspěvek na stra-
vování, a to buď formou stravenek nebo
stravenkového paušálu.

Bc. Vochoska upřesnil, z jakých složek a je-
jich částek se skládá stanovená výše stravného.

Zastupitelstvo města schvaluje Zásady pro
tvorbu a použití sociálního fondu dle návrhu. -
13 hlasy.

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

� 5. Poskytnutí finančního daru
Pan starosta uvedl, že rada města obdržela

od společnosti MAS Sdružení Růže, z.s.p.o.
žádost na poskytnutí peněžitého daru pro úče-
ly podpory talentovaných dětí a mládeže v re-
gionu působnosti Sdružení Růže a dalšího
rozvoje regionu ve výši 26.400 Kč.

V 19:35 se vrátil pan Petrášek a hlasoval
k danému bodu.

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí
finančního daru Sdružení Růže, z.s.p.o. ve
výši 26.400 Kč pro účely podpory talentova-
ných dětí a mládeže v regionu působnosti re-
gionu Sdružení Růže – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Martina Kourková, Jan Koll-
mann, Petr Michale, Mgr. Michal Jarolímek, Bc.
Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 1
Marek Petrášek
Zdržel se 0

� 6. Pověření oddávajícího
Pan starosta uvedl, že stále roste počet zá-

jemců o sjednání svatebního obřadu v No-
vých Hradech. S ohledem na absenci paní
místostarostky Ing. Bártové, která v současné
době neoddává při sňatečných obřadech z dů-
vodu dočasné zdravotní indispozice, je třeba
posílit řady oddávajících, abychom byli
schopni zajistit všechny svatby.

Pan starosta informoval o zájmu pana Jana
Kollmanna oddávat při sňatečných obřadech a
dotazoval se ostatních zastupitelů, zda by neměli
také zájem oddávat při sňatečných obřadech.

Zastupitelstvo města podle § 11a odst. 1
písm. a) zák. č. 301/2001 Sb. zákona o matri-
kách, jménu a příjmení, schvaluje pověření
Jana Kollmanna, člena Zastupitelstva města
Nové Hrady, oddávat při sňatečných obřadech
– 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr.
Vladimír Hokr, Martina Kourková, Petr Micha-

le, Mgr. Michal Jarolímek, Marek Petrášek, Bc.
Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 1
Jan Kollmann

� 7. Interpelace
Nebyla podána interpelace.

� 8. Diskuse
Pan Michale žádal Ing. Štangla, zda by jím

mohl být předem kontaktován, než bude svo-
láno jednání kontrolního výboru, ve kterém je
členem. Požadoval stanovení vícero možných
termínů, aby se mohl jednání zúčastnit. Z dů-
vodu pracovního vytížení neměl možnost být
přítomen na jednání kontrolního výboru a do
dnešního dne mu není známo, co se na výboru
projednávalo.

Ing. Štangl odpověděl, že je těžké stanovit
takový termín, který by vyhovoval všem, když
jsou všichni pracovně vytížení, a sdělil termín
dalšího jednání kontrolního výboru.

Pan Dorotovič informoval o tom, jak se
kontrolní výbor svolával v minulosti.

Pan Vicány se dotazoval, zda má město ně-
jaké nové informace k výstavbě v lokalitě
„Zahradnictví Ferenčík“.

Pan starosta odpověděl, že město bylo se-
známeno s návrhem investora, který zde chtěl
vybudovat obchod a apartmány k bydlení. Při
dalším jednání byl investorem záměr změněn
pouze na výstavbu apartmánů, ale o dalších
změnách a krocích investorů nemá město
žádné další informace.

Dále pan starosta informoval o ubytování,
které probíhalo v hotelu Máj. Město přes
agenturu provozovalo ubytovací službu, která
se každý měsíc prodlužovala a uzavírala se
vždy nová nájemní smlouva.

Pan starosta uvedl, že za první 4 měsíce činil
čistý zisk z tohoto ubytování cca 278.000 Kč.
K 31.7.2021 bylo agenturou sděleno, že o uby-
tování již nemá další zájem. Při předávání a
převzetí ubytovacího zařízení zpět bylo zjiště-
no poškození některých věcí. Škoda majetku
byla stanovena na 45.000 Kč a je uplatňována
po agentuře. V současné době v hotelu Máj
fungují ubytovací služby, které provozují
Technické služby města.

Pan Petrášek nedoporučil pronajímat v bu-
doucnu hotel Máj opět jako ubytovnu pro za-
hraniční pracovníky a poukázal na možná
budoucí rizika, která mohou vzniknout při
takovémto druhu ubytovacích služeb, a
uvedl, že ve všech městech jsou s takovým
využitím objektů jen problémy. Dále uvedl,
že je důležité zvážit možný přínos, versus rizi-
ka, která mohou nastat.

Pan starosta uvedl, že důvod, proč byla
ubytovací služba takto provozována, byl spo-
jený s tím, že v hotelu Máj nebyla provozo-
vána restaurace.

Pan Dorscher se dotazoval na testování ve
školách.

Pan starosta uvedl, že prozatím jsou známy
informace pro prvních 10 školních dnů, kdy
testování dětí by mělo probíhat ve 3 etapách.
Město již předalo testy škole.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 8

pokračování na str. 10
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Dále pan starosta informoval o připravova-
ném mobilním očkování bez registrace, které
proběhne 4.9.2021 v hotelu Máj.

Ing. Štangl se dotazoval, jakým způsobem
budou o této akci informováni občané.

Pan starosta odpověděl, že občané budou
informováni rozhlasem, uvedením informací
ve zpravodaji, na úředních deskách města a na
facebooku.

Pan starosta informoval o jednání s panem
hejtmanem MUDr. M. Kubou, ohledně opě-
tovného nezájmu lékařů k provozování lé-
kařské praxe pro děti a dorost v Nových
Hradech.

Dále pan starosta informoval o připravova-
ných dotačních titulech Jihočeského kraje,
které by měly nalákat lékaře provozovat praxe
v malých městech.

Pan Petrášek, v návaznosti na zesílené kon-
kurenční prostředí v Nových Hradech, upozor-
nil na nevhodné umisťování reklamních cedulí
na fasádách městské památkové zóny.

Pan starosta uvedl, že instalace reklamních
cedulí na městských objektech probíhá pouze
po schválení památkářů, kdy toto se týká i in-
formačních panelů, vitrín apod. Pan starosta
uvedl, že všichni podnikatelé byli městem
upozorněni, že pro umístění takových reklam
je potřeba mít příslušná povolení.

Bc. Vochoska se dotazoval na stanovení
ceny při zveřejňování pronájmu nebytových
prostor.

Pan starosta vysvětlil stanovení cen v cen-
tru města a mimo něj.

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

na 14. jednání zastupitelstva a sdělil před-
běžný termín dalšího jednání zastupitelstva.

Starosta města ve 20:15 hodin ukončil jed-
nání zastupitelstva.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 8

INFORMACE PRO VOLIČE

Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu

České republiky konané
v roce 2021 ve dnech

8. a 9. října 2021
Podle ust. § 15 odst.1. zákona č. 247/1995

Sb., o volbě do Parlamentu České republiky o
změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů jsou ve správ-
ním území města Nové Hrady pro výše uve-
dené volby stanoveny 3 volební 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.

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky se
uskuteční:
v pátek 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.

Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní občan-
ství České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky, cestov-
ním průkazem České republiky). Nepro-
káže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.

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, starosta města

MěÚ N. Hrady oznamuje

Upozorňujeme žadatele o dotaci
dle Programu pro poskytování dotací zájmovým organizacím

z rozpočtu města Nové Hrady,
že termín pro podání žádosti na rok 2022 je stanoven do 31. října 2021

Podrobné informace jsou zveřejněny na internetových stránkách města

Zároveň upozorňujeme, že vyúčtování dotací za rok 2021
je možné doložit nejpozději do 15.12.2021

Umístění v soutěži Obec přátelská rodině
a seniorům 2021

I v letošním roce se město Nové Hrady přihlásilo do soutěže Obec přátelská rodině a senio-
rům 2021. Vzhledem k tomu, že jsme se umístili v loňském roce na prvním místě v dotační ob-
lasti Obec přátelská seniorům 2020, nemohli jsme se do této oblasti přihlásit. Naše město uspělo
s žádostí v druhé dotační oblasti, kterou je Obec přátelská rodině pro rok 2021, a umístilo se na
druhém místě ve své kategorii (601 – 3 000 obyvatel). Na realizaci jednotlivých aktivit (proro-
dinné, komunitní, mezigenerační) získalo město Nové Hrady dotaci ve výši 400 000 Kč. V tom-
to roce se do soutěže přihlásilo celkem 90 obcí, které byly rozděleny do 5 velikostních kategorií
dle počtu obyvatel.

V září 2021 proběhlo v Praze v Lichtenštejnském paláci za účasti ministryně práce a sociál-
ních věcí Jany Maláčové a dalších zástupců spolupracujících organizací slavnostní vyhlášení
soutěže.

Realizace aktivit, které byly podpořeny dotací, probíhá ve spolupráci s místními organizace-
mi a aktivními lidmi z města i osad. Město Nové Hrady tímto děkuje všem, kteří se zapojili do
přípravy i naplňování letošních opatření v rámci soutěže. Investiční odbor MěÚ N. Hrady
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Malé zamyšlení k nadcházejícím volbám
Při přípravě říjnové Zastupitelské ankety jsem se dlouho nerozhodo-

vala a zeptala se přímo i našich zastupitelů na to, jak budou volit v nad-
cházejících, rozhodně velmi důležitých, volbách. Při čekání na jejich
odpovědi jsem si zaběhla i do svých myšlenek. Asi to znáte i vy, že
když se kolotoč myšlenek a otázek rozjede, hledáte odpovědi, jedna na-
vazuje na druhou, až zase zjistíte, jak všechno se vším souvisí… Něco
z toho si vám nyní dovoluji sdělit. Moje otázky, odpovědi a komentáře
nejsou ničím víc, než jen „plod“ toho, co kolem sebe vidím a vnímám, o
čem se dozvídám z dostupných zdrojů, co srovnávám se svým odžitým
kusem života, ze zkušeností pracovních, společenských, lidských.

1. Vnitřní systém strany anebo osobnosti? Nejspíš by mělo fun-
govat obojí.
O tom, zda je důležitější „systém, struktura“ nebo jeho „uživatelé“,

jsem se už zamýšlela vícekrát. A to tehdy, když jsem „narazila“ buď na
systém nebo na člověka… Například v oblasti školství jsem přemýšlela
o tom, zda je důležitější „super dokonalý systém vzdělávání“ anebo
jsou nejdůležitější učitelé. Důležité je obojí, jsou to spojené nádoby.
Myslím si, že kvalitní systém totiž drží a hlídá pravidla a lidé ho napl-
ňují svojí originalitou a jedinečností.

I politické strany či uskupení by měly mít v pořádku obojí. Myslím
si, že v dnešní době je hlad především po „silných osobnostech“, „uke-
caných žoviálních lídrech“ a „spasitelích“. Je samozřejmě důležité mít
tzv. osobnosti na důležitých „postech“, ale hlavně takové, kteří mají
sílu unést zodpovědnost, umí říct i „nepopulární“ myšlenky, přiznat
chybu, dokážou lidi spojovat mravními způsoby. A myslím si, že každý
vnímavý a citlivý člověk prostě pozná, zda „osobnost“ kalkuluje anebo
vyjadřuje, co cítí a čím sama je. A co by nemělo vymizet ze „systému“?
Především základní demokratický princip fungování jakéhokoli spole-
čenství i státu, respekt různorodosti v názorech, možnost hledat v dis-
kusi ty nejlepší varianty pro život, bezpečí v projevu menšinových
názorů, slušnost.

Například „osobnost“ Andreje Babiše vnímám pro Českou republi-
ku jako velmi velké zlo posledních deseti let. Jeho „osobnost“ se zrodi-
la z popela jeho předchůdců, které prostě „chytře spálil“. Toť počátky
tvrdého populismu v Čechách. Jeho kritika a výhrady vůči dřívějšímu
„ODSovskému vládnutí“, byť mohly mít reálný základ, byly na počátku
jeho politické kariéry. To střelivo, kterým tehdy zabil „modré ptáky“
za jejich korupce či klientelismus, se stalo paradoxně jeho hlavním
palivem pro hnutí „ano“. Anebo je snad dnes v té naší zemičce někdo
větším populistou, papalášem, bossem, podnikatelem, lobbistou, ta-
semnicí napojenou na státní finance a dotace, než právě „ano“ a občan
Babiš? Tedy premiér Babiš?

2. Brát na vědomí jenom to, co strany slibují anebo to, co již mají
za sebou?
Ze své paměti člověk všechno neodmaže a k hodnocení současnosti

nese s sebou vždy hodnocení minulých věcí a situací. Je to normální
využívání životních zkušeností a paměti. Pokud nás nějaký člověk pod-
vede nebo ublíží, těžko si ho už pustíme k tělu. Takhle přísní bychom
měli být nejspíš i k politikům a „jejich“ stranám. Prostě být obezřetní a
nezapomínat ani na to špatné, co udělali. Mohou to udělat znovu. Ne-
volit někoho jenom proto, že ho už léta známe a můžeme předvídat, co
udělá. Někdy je lepší jít do „nové nejistoty“ a věřit, že může být lépe.

3. Proč se sestavily koalice „proti někomu“?
Je potřeba se spojit proti něčemu, co jednotlivá strana nemá sílu změ-

nit? Jak se za poslední roky chovala vládnoucí koalice a zejména hnutí
ANO? Měla vůbec opozice šanci, aby jí vláda se svým premiérem na-
slouchala? Myslím si, že ne. Dle toho, jak se premiér chová a vyjadřu-
je, tak jsem přesvědčena, že jakákoli opoziční oponentura neměla šanci
se k němu „přiblížit“. Člověk s hroší kůží a schopný „všeho“ ve svůj
prospěch nedovolí nikomu jakoukoli výtku. A odpovídat novinářům na
dotazy? A to jako proč?

Proto se tedy nedivím aktivním lidem a politikům, že přistoupili
k „účelovému“ spojení více stran. Je v tom skutečně něco negativního?

Já myslím, že ne. Spíš jsem zvědavá na to, jak tato spojení pak budou
fungovat i po volbách. Ona to bude sice i nutnost, ale myslím na tu dis-
kusi, kterou budou muset všichni zvládnout. Těžká práce, která má ale
smysl.

Pokud se novým koalicím, které se prostě spojily proti „išovskému
naturelu“, podaří ve volbách uspět a začnou o stát skutečně pečovat ve
prospěch „posledního bezdomovce“, budou říjnové volby nejspíš pro
mne podobným zážitkem jako Letná 1989. Naděje…

5. Co jsme zač ve vztahu k EU? Proč nás někteří politici straší
nějakou evropskou „Únií“? Nenávist jako výtah k moci.
Jednak je jisté, že jsme Evropané, a v rámci území Evropy a jejích

států máme už historicky toho hodně společného. Dost se navzájem
známe, víme, kdo je jakého naturelu, v čem jsme specifičtí či dobří,
jsme propojeni hospodářsky, lidsky, sousedsky, kulturně. A myslím
si, že je nesmírně důležité držet pospolu a nenechat se rozeštvat růz-
nými „osobnostmi“, které jenom vytváří sváry a nenávist, kteří vy-
mýšlí „triky“, jak nasadit druhým „psí hlavu“, jak vytvořit Nepřítele.
A většinou je to kvůli tomu, že takovýto „politický člověk“ není sám
schopen žít s jinými lidmi v míru. Být součástí širšího celku (třeba
toho evropského) přeci neznamená, že jeden jeho člen je „nic“. Hod-
ně záleží, jak ten jeden člen je schopný, zdravě sebevědomý, slušný,
chytrý, pracovitý a lidský. Je to prosté, i když prosadit se v rámci
společenství může stát dost námahy. Na druhou stranu přece známe i
případy, že si evropské státy navzájem pomáhaly při přírodních ka-
lamitách, povodních, tornádech apod. A co takové společné evrop-
ské finance? Copak se za ně u nás málo postavilo? Že by ty peníze
tady někomu „smrděly“?

Ono vůbec - držet pospolu - je nesmírně potřebné, umět spolu mlu-
vit, diskutovat, jednat a vyjednat… společně žít. Pokud se to může dít
v demokratickém duchu, tak je šance na dohodu. A asi to je i nejvyšší
politikum, na které bychom měli myslet a chtít to po politicích. Nic lep-
šího zatím nikdo nevymyslel. Stačí si to uvědomit na vzorku rodiny či
svého rodu. Copak může být někdo opravdu šťastný, když mu nefungu-
je rodina a rod? A stejně je to i se širší společností. Lidi přeci musí umět
společně vycházet, jinak jako celek nemají šanci přežít. Stačí totiž je-
den „fanatický blázen“, který strhne „kousek davu“ a může být velký
„problém“.

Politické strany či uskupení, které mají ve svých programech a plá-
nech jakýkoli náznak nadřazenosti, negace a agrese vůči jiným, včetně
evropskému společenství, které vnitřně živí a podporují byť v náznaku
nenávist, které brnkají na strunu nezdravého nacionalismu a snaží se
vyvolat „maločeskou pseudohrdost“, vnímám jako velmi nebezpečné.
Myslím si, že těmto stranám a jejich členům nejde vůbec o politickou
práci a službu, ale pouze o to, aby se předvedli, jací jsou „borci“, kteří
by dali za vlast život. Jejich pravý úmysl je ale jenom chuť po moci a
„hrdí voliči“ jsou k tomu nástrojem.

6. Uplácení voličů a volební show.
Nevím, jestli to vnímáte podobně, ale začíná být takovým volebním

koloritem, že když se blíží volby, začínají se otevírat státní peněženky.
Je to taková předvolební výplata a všichni politici mají rozdávačnou
náladu. Najednou zjistí, že v republice žijí důchodci, učitelé, maminky
na mateřské dovolené, zasloužilé matky, zadlužení i jinak sociálně
slabí občané, a že si tito lidé zaslouží od politiků respekt, pozornost a
lásku. Je to takové české letadlo… A důchodová reforma opět ve vo-
lebních slibech…

A to ještě když si představíme, kolik peněz vlastně stojí všechny ty
předvolební show…ty české veselohry. No, nejvíc na tom stejně ale
vydělají marketingoví poradci a lidi z reklamní branže, ale je to je-
jich parketa, takže ok. A myslím si, že někteří profíci přes publicitu
a propagaci musí být placeni zlatem. Velkou kliku na marketéry
měl rozhodně premiér. Vytvořili z něho „všelidového strejce“,
takže Čau lidi!, a naučili ho, jak ze sebe stvořit oběť těch zlých opo-
zičníků, kampanistů, unijníků, kavárníků…

pokračování na str. 12
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7. Volby jsou už za dveřmi a pokud se nic nepředvídatelného ne-
stane, tak jdu házet. A rozhodně chci českej svět lepší. A komu
dovolím, aby mne zastupoval ve věcech veřejných? Bude to koa-
lice Piráti a STAN.
Co mne přesvědčilo: např. vnitřní systém nastavení Pirátů k rozho-

dování (určitě to není parta o 1 arogantní hlavě), způsob seriózní disku-
se a vyjadřování (neblábolí, ale argumentují a hlavně vysvětlují),
vytvořili si kolem sebe tým odborníků na různé oblasti (jsou tedy
schopni naslouchat i „nepolitickým názorům“), jejich volební program
a vize nejsou o populistických heslech, nestraší lidi a nehrají si na spasi-
tele, ale hledají způsoby věcného řešení těch problémů, které nás už do-
hánění (ale i jiné státy, se kterými jsme v tom spolu – např. změna
klimatu…).

Důvěřuji jim (v tuto chvíli to tak je), že se nebudou bát řešit složitější
„průšvihy“, které souvisí skutečně s perspektivní budoucností (ne kvů-
li židli na volební období) a s kvalitou toho, co má stát pro občany dělat
a k čemu sloužit. Jdou do toho s mladší energií, entuziasmem a vírou,
že by mohlo být opravdu lépe a že to i za naši námahu stojí.

Za lidstvem a konkrétními lidmi je tolik skvělých věcí, objevů, krá-
sy, umu a dobroty, co svět viděl. Ale také samozřejmě i toho horšího, co
lidstvo a konkrétní lidé stihli napáchat. To, co je před námi a co ještě
nemůžeme ohodnotit, je také naše věc. Zní to možná pateticky, ale není
nic ve hvězdách, ale v nás. A na každém našem rozhodnutí záleží.

K. Jarolímková

Říjnová „Zastupitelská
anketa“ pro NZ

Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje, přináším Vám další
otázky a na ně odpovědi novohradských zastupitelů. Témata jsou
zejména „místní-Novohradská“, ale přesto alespoň jedna otázka je
„státní-Česká“. Vždyť před takovými volbami, které jsou už za dveřmi,
by byla škoda nezeptat se. A já moc děkuji všem komunálním politikům
a našim spoluobčanům, kteří mně, a nyní i Vám, přináší svoje názory a
myšlenky.

K. Jarolímková

Otázky a odpovědi do říjnové Zastupitelské ankety
1. Kolik lidí z Nových Hradů a osad přijde během cca měsíce za

Vámi jako za zastupitelem města se svými dotazy, podněty,
připomínkami a žádostmi týkající se správy našeho města a
veřejného života ve městě? (jsou to jednotlivci, desítky,
stovky….)

Mgr. Vladimír Hokr: Myslím si, že se o mně ví, že jsem „kontaktní“ a
společenský člověk, který se rád s lidmi zastaví a popovídá. Logicky
z toho často plynou i dotazy, podněty nebo různé formy rozhovorů.
Většinu věcí často vyřešíme nějakou formou již v místě setkání. Já
se je pak snažím i následně dořešit na radnici nebo v místech, kte-
rých se týkají. Poté se snažím dávat zpětnou informaci o tom, jak byl
podnět vyřešen. Občané ale také někdy přicházejí se svými dotazy
nebo problémy na radnici, ptají se na jednáních různých komisí,
osadních výborů nebo při veřejných projednáních. Myslím, že ale
není důležité počítat kontakty s lidmi, ale spíše to, jestli se mi daří
nejen odpovědět, ale především pomoci s jejich podnětem či problé-
mem.

Jan Kollmann: Na tuto otázku budu reagovat takto – podněty získávám
v různých intervalech při náhodné komunikaci na veřejnosti a velice
si cením toho, že se mohu otevřeně bavit s kýmkoliv z řad mých zná-
mých, kamarádů, ale i s ostatními, třeba i dříve narozenými občany.

Jiří Vicány: S některými jednotlivci se potkávám při běžném soukro-
mém životě. Dotazy, které směřují na správu a veřejný život našeho
města, rád zodpovím, pokud znám odpověď.

Marek Petrášek: Post zastupitele zastávám poměrně krátce, takže přes-
nou frekvenci nedokáži posoudit. Zatím jsem řešil řádově jednotky
dotazů-podnětů.

Bc. Josef Vochoska: V současné době jsou občané z veřejných zdrojů
velmi dobře obeznámeni s tím, že dotazy, podněty, připomínky a
žádosti se řeší především na úřadu města s úředníky nebo se zvole-
ným vedením města. Na mne jako zastupitele města se v průměru
obrací desítky novohradských občanů měsíčně.

Mgr. Michal Jarolímek: Po pravdě řečeno, nedělám si žádnou statisti-
ku. Ale i tak je zřejmé, že se jedná pouze o jednotlivce. Na druhé
straně musím říct, že pasivně nečekám, až někdo přijde, ale snažím
se vstupovat do některých diskusí, které se čas od času objeví na
sociálních sítích a týkají se města, jeho správy či veřejného živo-
ta. Myslím si, že pokud se k těmto diskusím přistupuje věcně a
slušně, tak to může být velmi užitečná platforma pro komunikaci
s občany.

Bc. Jiří Plouhar: U mě se jedná pouze o jednotlivce, spíše jde o dotazy
při různých příležitostech, jako jsou setkávání s lidmi v běžnému
pohybu po městě, v hospodě a podobně. Aby mne někdo navštívil
doma s podobnými dorazy, to se mi doposud nestalo.

2. Končí hlavní letošní turistická sezona, která s přílivem „cizích
lidí“ přináší i větší nápor na parkování ve městě, přilehlých
ulicích a okrajích města. Jak jste letošní sezonu, co se týče
„obsazení města auty“, vnímali Vy? A dostávali jste od občanů
na toto téma nějaké připomínky či podněty?

Mgr. Vladimír Hokr: Samozřejmě, že těch podnětů k parkování je
mnoho. Někdy jsou představy občanů silně subjektivní a nereálné a
po diskusi uznají, že nějaká forma regulace musí být. Město jako
N. Hrady vždycky bude trpět malým počtem parkovacích míst v sa-
motném centru, protože roste nejen počet aut v domácnosti, ale též
neochota odparkovat auto mimo centrum města. Proto nám pak auta
stojí v úzkých uličkách, na chodnících nebo v zákazech. Ve většině
případů však nejde o turisty, ale právě o místní. Nejsem zastáncem
striktního vymáhání pravidel tam, kde to relativně funguje na tzv.
zvykovém právu a lidé se tam umí domluvit, nezpůsobují škodu či
neomezují příliš druhé. Ale zároveň vše musí mít svoji míru. A po-
kud se ta míra naplní, nemůžeme se divit, že Policie ČR koná…
Jinak jsem potěšen nárůstem využití centrálního odstavného parko-
viště turisty na autobusovém nádraží. Určitě to trochu odlehčilo
náměstí i jiným plochám. Obecně vnímám většinovou akceptaci do-
pravního značení ze strany turistů (včetně placení parkovného) a ur-
čitou benevolenci policistů k místním občanům.
Během podzimu by mělo dojít k další etapě obnovy dopravního
značení ve městě. V jejím závěru bychom rádi vyčlenili některé par-
kovací plochy pouze pro místní občany (modré zóny na parkování
u statku, v Navrátilově ulici, u Koželužny apod.).
Podnětů od občanů je hodně, osobně je vnímám velmi pozorně a na
jejich základě například budu doporučovat, abychom i jednu stranu
náměstí vyčlenili jako modrou zónu pro místní občany. Další z pod-
nětů se týká rozšíření parkovacích ploch u Terčina údolí (parkoviště
u pivovaru), které jsou v exponovaných letních termínech přeplněné
a auta následně zabírají nejen náves, ale i část hlavní komunikace.
I zde již byl dán pokyn ke zpracování projektové dokumentace a vě-
řím, že i zde se bude brzy situace posouvat k lepšímu.

Jan Kollmann: Toto je velice široké téma, které, dle mého názoru,
možná nevyřeší ani vytvoření rezidentních stání (modré zóny).
V místě svého bydliště jsem aktivně pracoval na projektu rekon-
strukce parkování, které nám sice dopravní inženýři značně „očesa-
li“, ale i tak díky za realizaci. Místa k parkování však využívají lidé,
kteří to tady již znají a než aby dali 10 CZK za parkování na ná-
městí, převlékají se do sportovního a nasedají na kola před bytovka-
mi. Stejně tak tohoto místa k bezplatnému parkování využívají
dočasně ubytovaní hosté penzionů, zaměstnankyně České pošty, na-
víc se do ulice zcela běžně najíždí v protisměru. A tady se vracím
k předešlému bodu – s panem Jánem Jasaněm jsem se rád zastavil a
probírali jsme věci soukromé i veřejné. Před jeho odchodem jsme
připravovali zpracování podnětu „Bezpečnost silničního provozu
v NH“. Toto téma je stále, stejně jako bezpečnost obecně, delší dobu
opomíjeno a já se jím chci napříště zabývat. Ostatně jsem to slíbil …

Jiří Vicány: Co se týká parkování turistů ve městě a okolí, je to na dob-
ré úrovni. Myslím si, že se snaží ve většině případů respektovat do-

pokračování na str. 13

Malé zamyšlení k Zastupitelské anketě...
(pokračování ze str. 11)
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pravní značení a využití parkovacích ploch. U místních občanů je to
podstatně horší. Je to ale o pohodlnosti. Dle mého názoru, i kdyby
byla celá Jánská louka jedno velké parkoviště pro naše občany, tak
budou vozidla stejně zaparkována pokud možno u vchodů jednotli-
vých domů.

Marek Petrášek: Pozitivně hodnotím dokončení naváděcího systému
na záchytné parkoviště, což rozhodně eliminovalo nápor na centrum
města. Ze strany veřejnosti jsem nezaznamenal žádnou zpětnou vaz-
bu. Předpokládám však, že výtěžek z parkovného od návštěvníků
města je důvodem k všeobecné spokojenosti.

Bc. Josef Vochoska: Turistická sezona byla z hlediska parkování
zvládnuta dobře. Zásadní vliv na tento výsledek mělo zcela jistě
zpoplatněné parkování a výběr parkovného pomocí parkovacích au-
tomatů, které naše volební uskupení Společně pro Novohradsko
mělo ve svém volebním programu. Velmi dobře zafungovalo od-
stavné parkoviště na autobusovém nádraží včetně navigačního zna-
čení. K parkovacímu systému se přirozeně objevily i podněty a
připomínky:
1.) parkování na náměstí a v přilehlých ulicích řešit pro občany s tr-
valým pobytem v této části města rezidenčními kartami
2.) nezpoplatňovat odstavné parkoviště na autobusovém nádraží.

Mgr. Michal Jarolímek: Domnívám se, že každý rok je to plus mínus
dost podobné. Je asi pravda, že loňský rok byl v tomto směru ex-
trémním, protože lidé v průběhu letní turistické sezóny volili přede-
vším tuzemskou dovolenou. A letošní rok se té loňské dost podobal.
Takže aut návštěvníků našeho města zde bylo více než dost. Rozu-
mím tomu, že je pro místní nepříjemné, když na náměstí není kde
zaparkovat. Je to ale zcela logická daň tomu, že je naše město vyhle-
dávaným cílem turistů. Na druhé straně tito turisté zde svými útrata-
mi podporují místní podnikatele a celou řadu pracovních míst, která
tito podnikatelé vytváří. Ideální by bylo, kdyby se motorizovaní tu-
risté naučili více využívat odstavné parkoviště u autobusového ná-
draží, ale je mně jasné, že jim v tom musí pomoci i město.

Bc. Jiří Plouhar: Zaznamenal jsem přes letní sezónu značný nárůst do-
pravy ve městě, zejména pak v centru, kde byl jako obvykle veliký
nápor na parkovací kapacitu. Jelikož se toto téma promítá i do mé
profese policisty, řešil jsem některé problémy v rámci svých povin-
ností. Nezaznamenal jsem nějaké výraznější problémy či stížnosti
obyvatel.

3. Říjen a listopad jsou těmi měsíci, kdy se připravuje městský
rozpočet na další rok. Jaké priority z věcného a finančního
hlediska by se měly dle Vás objevit a zohlednit v rozpočtu na
rok 2022?

Mgr. Vladimír Hokr: Rozpočet především musí řešit základní provoz
města a jeho složek – školu, školku, technické služby, chod úřadu,
hasiče atd. Z volných financí pak budeme kofinancovat projekty,
u kterých máme zajištěny dotace, a projekty, které řešíme bez ohle-

du na dotace (především doplnění techniky pro TSM, obnova vodo-
hospodářské infrastruktury – kanalizace, vodovod, čistírna, vrty
apod.). Půjde především o akce zahájené již v letošním roce, které
budou tzv. dobíhat do roku 2022 - bude to například dostavba chod-
níku a parkovací plochy ve Vitorazské ulici, obnova rybníku v Údo-
lí, rekonstrukce objektu čp. 188 na byty, stavba nového skateparku a
pumptrackové dráhy, úprava veřejných prostranství ve městě a osa-
dách nebo i úprava vstupů do bytových domů v Zahradní čtvrti.
Rozpočet též bude zahrnovat kofinancování podílu k nákupu nové-
ho dopravního automobilu pro hasiče v Údolí. V současné době též
finalizujeme podmínky nákupu nového nákladního automobilu
(s možnou nástavbou sypače či k odvozu kontejnerů) pro TSM.
V rozpočtu se asi objeví i obnova vodovodu a kanalizace v Zahradní
čtvrti s úpravou chodníků a parkovacích stání, dále společná aktivita
s Jihočeským krajem řešící vjezd do města a část průtahu do Vito-
razské ulice (modernizaci vodovodu, chodník, veřejné osvětlení
bude financovat město) a budeme řešit i napojení nového vrtu HV3
u veverské vodárny.
Rozpočet ale jistě nezapomene i na místní spolky, osady, kulturu a
další tradiční součásti rozpočtu města.

Jan Kollmann: Buďme obezřetní a vytvořme opět (!) nějakou rezervu,
která nám bude jistotou při dalších možných omezení veřejného
života. Navyšme základ pro možnost oprav vodovodního řádu a re-
konstrukce kanalizace. Prudké navýšení cen nemovitostí možná ze-
sílí poptávku po „startovacích bytech“, ale tady je Město zatím
připraveno, a pokud vznikne náznak větší poptávky, je potřeba včas
realizovat dlouhodobou koncepci s využitím možných dotačních ti-
tulů – jedná se totiž o výraznou zátěžovou položku rozpočtu.

Jiří Vicány: Prioritou pro nás všechny občany by měla být dostupná lé-
kařská péče a školství. Tím mám na mysli hlavně dětského lékaře,
aby nemuseli rodiče jezdit s nemocnými dětmi několik kilometrů
k jejich ošetření. Dále podpořit materiálně a finančně mladé učitele,
aby zůstali pracovat na našich školách.

Marek Petrášek: Za mě jsou jednoznačnou prioritou investice do roz-
voje města. Ať už se jedná o vybudování chybějících inženýrských
sítí v některých lokalitách, nebo kompletní realizaci ZTV Jižní Měs-
to II. etapa. Chybějící dotační prostředky bych se snažil vykompen-
zovat úsporou na provozních nákladech města, popř. částečným
odprodejem nevýnosného obecního majetku.

Bc. Josef Vochoska: Nejdříve je třeba sdělit, že se dlouhodobě daří
udržet vyrovnané hospodaření města a město vždy na konci roku
vykazuje docela zajímavý větší či menší zůstatek finančních pros-
tředků na svých účtech. Z tohoto důvodu nemá naše město problém
získat úvěrovou podporu od bankovního sektoru nebo různé dotační
zdroje na plánované akce z krajského, státního nebo evropského
rozpočtu.
Velká část rozpočtu se ve výdajích rozdělí na takzvané mandatorní
(povinné) výdaje města, a laicky řečeno teprve, co zbyde, se může
použít na plánované investiční akce města. Město může samo finan-
covat pouze malé projekty, u těch velkých záleží na vyjednané do-
tační pomoci kraje, státu nebo EU.
V plánovaných investičních akcích města se jako zvolení zastupitelé
dokážeme převážně shodnout a předpokládám, že se nám společně
podaří ještě před přijetím rozpočtu města na rok 2022 připravit aktu-
alizaci tohoto plánu.
Co bych rád viděl v rozpočtu města na rok 2022?:
1.) pokračování v nastolené úsporné politice u provozních výdajů
města
2.) nové byty a stavební parcely pro mladé rodiny
3.) dokončení rekonstrukce sálu Hotelu Máj ve smyslu multifunkč-
ního zařízení
4.) investice do vodohospodářského majetku města
5.) TSM – nový multifunkční nákladní automobil
6.) městské lesy – dodržení desetiletého hospodářského plánu
v těžbě a prodeji dřeva

Mgr. Michal Jarolímek: Struktura rozpočtu města, tedy soupis jednot-
livých položek, je z 90% každý rok stejná a liší se jen částka, která je
u nich plánována. Do těchto 90% patří z výdajové stránky rozpočtu
například příspěvky pro Technické služby, Základní školu, Mateř-

pokračování na str. 14

Říjnová „Zastupitelská anketa“
(pokračování ze str. 12)

Naše město s nadhledem na fotografii od Jana K. Šmída
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skou školu, hasiče, položky určené pro zajištění chodu městského
úřadu a všech jeho složek, obnova a údržba vodohospodářské infra-
struktury a samozřejmě i částka určená pro grantový program města,
díky kterému jsou podporovány spolky a zájmové organizace. Ved-
le těchto standardních položek se každý rok musí myslet na různé
investiční a neinvestiční projekty, u kterých je financování z větší
části zajištěno dotacemi, ale město vždy musí nějakou část hradit ze
svého rozpočtu. Tato tzv. spoluúčast je různá a závisí na typu dotač-
ního programu. Pro rok 2022 půjde například o rekonstrukci domu
č.p. 188 v Komenského ulici, což se projeví i ve zvýšení počtu byto-
vých jednotek, úpravu veřejných prostranství na různých místech
v Nových Hradech a osadách, rekonstrukce podia a ozvučení v sále
hotelu Máj, stavba chodníku v ulici Vitorazská a parkovací stání
u hrobky. Ve stručnosti lze vše výše zmíněné označit jako prioritu
výdajové části rozpočtu. Samozřejmě bych ale nerad zapomněl ještě
na jednu důležitou položku. Jde o případný nákup budovy bývalé
roty, v které dnes v rámci pronájmu fungují Technické služby.
V tuto chvíli sice není jasné, jestli v roce 2022 bude existovat reálná
příležitost budovu od státu koupit, ale jsem přesvědčen, že rozpočet
by měl být na tuto variantu nějak připraven.
A co část příjmová? Ta má také z větší části svoji stabilní strukturu.
Navíc některé položky jako například daňové příjmy město nijak
přímo ovlivnit nemůže. Nicméně prioritou by pro rok 2022 měl být
efektivní výběr poplatků, které stanovuje město za parkovné, pobyt
turistů, psi, svoz odpadu či zábor veřejného prostranství. Prioritou
by měla být také aktualizace cenové mapy pro prodej pozemků
v majetku města, což by mohlo ve výsledku posílit příjmovou strán-
ku městského rozpočtu.

Bc. Jiří Plouhar: Stejné priority jako doposud. Podpora bydlení, zlep-
šování služeb pro občany, podpora podnikání, kultura pro všechny a
další rozvoj infrastruktury ve městě.

4. V některých médiích se objevují přímé dotazy na to, kdo koho
bude(te) volit a proč. Takto přímočaře se začal ptát třeba
týdeník Respekt a dotazovaní s odvahou odpovídali, a hlavně
vysvětlovali k tomu svoje názory a zdůvodnění. Jste ochotni
i Vy říct (tedy nyní napsat pro NZ) koho a proč budete volit?

Mgr. Vladimír Hokr: Rád bych odpověděl, ale v den, kdy píši tuto od-
pověď, opravdu nejsem definitivně rozhodnutý. Psal jsem již minu-
le, že asi budu volit z mého pohledu menší zlo, protože nemám
stranu ani uskupení, se kterým bych se nyní
dokázal plně identifikovat. Určitě to ale
bude strana či uskupení, které nebude zpo-
chybňovat naše členství v evropských a zá-
padních strukturách, a naopak bude jasně
říkat, že uznává něco, co bych nazval de-
mokratickými a lidskými hodnotami. Budu
též sledovat předvolební debaty a to, jak
budou kandidátky a kandidáti prezentovat
svůj program.

Jan Kollmann: Sám nejsem ještě rozhodnut,
ale navážu na předešlou anketu – nevolím
účelově vzniklé koalice, kde budou při vol-
bách „kroužkovat“ své kandidáty stoupen-
ci různých subjektů a následně vzniknou
neshody nejen personální, ale i názorové.
Jelikož jsem ve věku, kdy mě zajímá spíše
osud budoucích generací, budu ve voleb-
ních programech vyhledávat tyto záruky:
- Aktivní ochrana schengenského prostoru,
respektive hranic ČR, a zachování historic-
kých hodnot daného územního celku
- Vytvoření reálné energetické koncepce
s možností odmítnutí diktátu EU – tzn.:
ANO jaderným zdrojům / NE elektromobi-
litě v dané podobě.

- Zachování státní měny, České koruny (co by dnes dalo Řecko za
Drachmu …)

Jiří Vicány: Každý den máme možnost poslouchat a sledovat jednotlivá
media ohledně voleb, kde slyšíme, že všechny strany budou dělat vše
lépe a dobře. Já se zatím rozhoduji, koho z barevné palety vyberu.

Marek Petrášek: Ohlédnu-li se hlavním proudem politického spektra,
tak v pestré nabídce lákavých předvolebních hesel postrádám jedi-
né, osobnost státníka. Osobnost jasně čitelnou, pevně si stojící za
svými názory, garanta programu konajícího ve prospěch voličů.
Bohužel takoví téměř došli. Krize elit není ovšem jedinou, ve kte-
ré se naše společnost nachází a další budou jen a jen přibývat. Pro
mě jako člověka věrného konzervativním pravicovým tezím je je-
dinou možnou volbou uskupení TRIKOLORA - SVOBODNÍ -
SOUKROMNÍCI, které bude potřebovat notnou dávku štěstí k pře-
konání 5% volebního kvora, což by ani ve výsledku na současném
stavu nic nezměnilo. Zkrátka dobře už bylo.

Bc. Josef Vochoska: Většina novohradských občanů určitě ví, proč a
za koho jsem do novohradského a krajského zastupitelstva kandido-
val. Proto nemám se sdělením, koho budu volit, problém, nepřevlé-
kám kabát a nepíšu pokrytecké odpovědi ve smyslu „košile bližší
než kabát“. Budu volit ČSSD.

Mgr. Michal Jarolímek: Letošní volby vnímám pro další směřování
České republiky jako zcela zásadní. Vím, ono se to říká o každých
volbách ve snaze mobilizovat voliče a zvýšit tak volební účast. Já to
ale nikdy tak silně necítil jako letos. K volbám jsem chodil vždy a ni-
kdo mne nemusel mobilizovat. Dnes jde ale opravdu o hodně. Skoro
by se dalo říci, že jde o vše. Jistou výhodou pro mě jako voliče je to, že
se už nyní rýsují dva bloky, které spolu budou soupeřit o to, kdo bude
vládnout a kdo tedy bude určovat směr dalšího vývoje České republiky.
Jedním z těchto bloků je dost pravděpodobná povolební koalice ve
složení ANO + SPD + KSČM. To je koalice, v které bude mít velmi
pravděpodobně většinu hnutí ANO, ale směr bude určovat SPD a
KSČM. ANO s Babišem v zájmu toho, aby se udržel v čele vlády, bude
muset couvat před požadavky Okamury a komunistů. Takže bychom se
mohli těšit na snahy o vystupování z EU a z NATO, na další demontáž
demokratických institucí, které jsou dosud brzdou snah o autokratické
vládnutí (Ústavní soud, státní zastupitelství, Národní kontrolní úřad), na
postupný zánik nezávislých médií, včetně České televize a v neposlední
řadě i na uzavírání hranic a omezování možnosti jezdit do zahraničí za
prací. Protože jaký je jednoduchý lék na nedostatek kvalifikovaných
pracovníků na českém trhu práce? No přece zkomplikovat možnost
dojíždění do zahraničí natolik, aby ti tzv. pendleři raději zůstali doma.
SPD a KSČM jsou přece mistři v navrhování jednoduchých receptů.

V této situaci je zcela jasné, že hlas pro jakouko-
liv z těchto tří stran je automaticky hlasem i pro
ty dvě zbývající. Takže například ten, kdo volí
ANO, volí současně i SPD a KSČM.
Pro mne tedy existuje jediná volba, a to volit
jednu ze dvou koalic. Buď koalici SPOLU
nebo koalici PirStan. Přiznám se, že ve chvíli,
kdy píšu tyto řádky, ještě nevím, které koalici
to hodím. Na každé vidím nějaké mouchy a
žádná není stoprocentně ideální. Ale jejich po-
volební spojení, tedy koalice těchto dvou koa-
lic, je pro mě jedinou nadějí, že se vyhneme
beznaději v podobě absolutní destrukce demo-
kracie, kterou v podstatě nepokrytě plánuje
SPD a KSČM.
Nejsem prognostik ani politolog, takže se mohu
mýlit. Třeba v tom, že se KSČM nedostane přes
5% (vůbec bych se nezlobil) nebo naopak se
přes 5% dostane ČSSD, Přísaha či jiné usku-
pení. To by pak samozřejmě mohlo zamíchat
s modelem, o kterém píšu výše. Ale to se do-
zvíme až po volbách.

Bc. Jiří Plouhar: Na tuto otázku jsem částečně
odpověděl v předchozím dotazníku a bohužel
musím konstatovat, že ještě nejsem pevně roz-
hodnutý, koho budu volit.

Říjnová „Zastupitelská anketa“
(pokračování ze str. 13)

Poklidné ráno u kašny na novohradském
náměstí. K.J.



říjen 2021 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 15

Ohlédnutí za memoriálem
Údolských hasičů a Údolskými slavnostmi

V sobotu 21.8.2021 připravil hasičský sobor SDH Údolí na počest
kamarádů hasičů, kteří s námi již nemohou být, a pro spřátelené hasič-
ské sbory z okolí, již 20. ročník hasičské soutěže memoriálu Údolských
hasičů. Spolu s memoriálem jsme tradičně připravili již 15. ročník
Údolských slavností. Věříme, že si návštěvníci i soutěžní družstva tyto
jubilejní akce užili, minimálně bohatá návštěvnost a pozitivní ohlasy
o tom vypovídají.

Stručná rekapitulace 12-ti hodinového programu slavností, při kte-
rém mohli návštěvníci zažít:
− Hasičskou soutěž v „údolském“ podání doplněnou o netradiční sání

vody z potoka, které se účastnilo 7 soutěžních družstev.
Družstva SDH Údolí obsadila: Ženy - 1. místo, Muži I - 3. místo,
Muži II - 4. místo.

− Pobavili jsme se při humorném představení s nadsázkou v podání
kamarádů z SDH Hamr

− Trnuli jsme hrůzou při profesionálním hasičském zásahu a záchra-
ně života při nebezpečné nehodě dodávky v podání dětského hasič-
ského družstva Cihelňáčků z Rapšachu.

Oběma družstvům děkujeme za skvělý zážitek a držíme palce v je-
jich dalších aktivitách.
− Zažili jsme skvělé vystoupení šesti hudebních kapel: Sallyho mě-

chotrubci, Strýčkova zahrádka s hosty, Kyvadlo, Kolem dokola,
Seven’s a finále s kamarády ze skupiny KredenCZ. Rozsahem re-
pertoáru jsme snad zasáhli široké divácké publikum.

− Další zpestření programu v podobě neustále obsazeného řetízkové-
ho kolotoče (pro děti tradičně zdarma), střelnice, stánku s pamlsky
a skvělého občerstvení v podání Budějovického Budvaru.

− V průběhu celé akce měli návštěvníci možnost ocenit naši práci
dobrovolným příspěvkem do připraveného demižonu v rámci naší
iniciativy „Demižon pro Moravu“ Tímto způsobem se vám náv-
štěvníkům podařilo přispět částkou 3.883 Kč, kterou jsme se roz-
hodli z našich vlastních zdrojů zdvojnásobit a celkovou částku
7.766 Kč zaslat na finanční sbírku Jihomoravského kraje na pomoc
obcím postiženým tornádem. Další částkou 10.000 Kč jsme se roz-
hodli přispět v rámci sbírky okresního sdružení dobrovolných hasi-
čů na podporu kamarádů hasičů z jižní Moravy, kteří kvůli tornádu
přišli o veškeré své vybavení.

Za vaše příspěvky do „demižonu“ dodatečně velmi děkujeme.

Toto vše by se však neobešlo bez finanční pomoci našich tradičních
sponzorů a podporovatelů, díky kterým jsme pro vás a nás mohli celé
Údolské slavnosti opět zorganizovat v režimu nulového vstupu.

Za finanční a organizační pomoc děkujeme hlavně městu Nové
Hrady a Technickým službám Nové Hrady. BUDĚJOVICKÉMU
BUDVARU za zajištění občerstvení a zapůjčení vybavení. Firmě SABE
za dodání krásných pohárů a medailí pro malé hasiče. Firmě JEDNOTA
za přípravu dárkových balíčků pro malé hasiče a dalším sponzorům:
MELODIE, COLORPRINT, KOFOLA, JUPEKO, PETRASEK1988,
GW LOGISTICS, OKNO PLAST PN, Libor Novák, SALLY tours,
STAVBY Ing. Stehlík, VODA PLYN Novák, ELEKTROINSTALACE
Šavel a TRUHLÁŘSTVÍ Kratochvíl.

Memoriál ani slavnosti bychom nemohli realizovat bez nezištné po-
moci a několikadenní podpory členek a členů SDH Údolí a dalších ka-
marádů, kteří nám tradičně pomáhají. Těmto všem ze srdce děkujeme.
Hlavní díky však patří našemu kamarádovi, hasiči, hlavnímu organizá-
torovi kulturního programu a otci slavností obecně – děkujeme Pavlu
Mihaličů.

Na závěr bychom vás rádi pozvali na další ročník memoriálu Údol-
ských hasičů a Údolských slavností, které již plánujeme na 13.8.2022.

Za SDH Údolí Pavel Hamberger

Prázdniny a závěr roku
v myslivosti ve spolku

Cech sv. Huberta!
Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje, pokud se snad někdo

domnívá, že měli myslivci o prázdninách volno, tak se rozhodně
mýlí! Okurková sezona se nekonala a každý správný myslivec pra-
coval v honitbě na úpravě mysliveckých zařízení, připravoval pro
zvěř seno a letninu a dohlížel nad pořádkem v lese, na koukách i
u rybníků. Prázdniny jsou, byly a vždy budou ve znamení zvýšené-
ho tlaku lidí na přírodu, kam zasahují se svými aktivitami, které nej-
dou vždy ruku v ruce s myslivostí a už vůbec ne s ochranou přírody.

O těchto skupinách lidí informujeme opakovaně a je na každém
myslivci a ochránci přírody, aby se zasadil o klid pro zvěř a ochranu
stromů a rostlin, ať už se to týká pěších turistů, cyklistů nebo jezdců
na motocyklech, terénních čtyřkolkách či offrodových vozech.

My, myslivci ze spolku Cech sv. Huberta, jsme krom tradičního
úklidu lesních cest, lesů a vodních toků v červenci započali v srpnu
novou akci na ochranu mravenišť, neboť dochází dost často k jejich
poškození stran lesních dělníků a jejich techniky, neukázněných
návštěvníků nebo aktivitou zvěře, která v mraveništích hledá larvy,
a dochází tak k rozrytí či rozhrabání mraveniště a jeho zničení. Mra-
venci, jak jistě všichni víte, jsou pro nás zcela nepostradatelní živo-
čichové a zaslouží si tu nejvyšší ochranu. Uvidíme, do jaké míry
naše ohrazení mravenišť přispěje k jejich záchraně, podpoře a zda se
dočkáme mravenišť, která jsme byli zvyklí vídat v našich lesích, kdy
se jednalo o opravdové kolosy dosahující výšky až 150 cm!!

Mezi našimi aktivitami o prázdninách je jedna dlouhodobější,
kdy jdeme do finále s výklenkovou kapličkou U Lípy, kterou jsme
pravidelně obsíkali, znovu jsme natřeli exteriér i interiér vápennou

pokračování na str. 16
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barvou, aby nám krásně svítila do dáli a opravili jsme interiér, kde byly
znovu zavěšeny obrazy Pany Marie, Ježíže Krista a boží muka. Rovněž
máme připraven obraz Hubertovo zjevení, a tak je vše připraveno na
6. 11. 2021, kdy proběhne od 10.00 hodin zasvěcení kapličky sv. Hu-
bertovi se zpívanými signály, krátkým představením legendy o sv.
Hubertovi, abychom se následně přesunuli do novohradského kostela
sv. Petra a Pavla, kde bude sloužena panem páterem Radem Šedivým
mše za les, zvěř a myslivce, kde budou zpívány myslivecké signály, za-
zní myslivcká hudba, a návštěvníci tak budou mít možnost poznat sku-
tečnou myslivost, která je právem naším kulturním dědictvím zapsaným
na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Po mši se pře-
suneme do Kulturně spolkového domu, kde bude zajšitěno zvěřinové
občerstvení, dobré pití, povídání o myslivosti a myslivcích a vše do-
provodí šikovní muzikanti pod vedením Bc. Josefa Vochosky. Srdečně
vás všechny zveme na tuto osvětovou akci našeho spolku.

K naší aktivitě rovněž patří ochrana drobného ptactva, a tak jsme do
Novohradských lesů vyvezli přes deset budek pro drobné ptactvo a do-
plnili jsme tak ty, které jsme vyvezli v minulých letech. Tuto oblast má
na starosti náš nejstarší člen a nestor Novohradské myslivosti pan Lu-
bomír Brychta a my mu za tuto aktivitu moc děkujeme.

Dále jsme pro podporu myslivecké osvěty a kultury navštívili Ná-
rodní myslivecké slavnosti v Hluboké nad Vltavou a Myslivecké slav-
nosti v Třeboni, kde jsme apelovali na zástupce ČMMJ pro Jihočeský
kraj pana Ing. Chmela, aby začala ČMMJ jednat o zcela novém zákoně
o myslivosti, který bude reflektovat potřeby zvěře, bude definovat mys-
livce, jako hospodáře v krajině, zohlední celoživotní vzdělávání pro

myslivce, vyřeší neefektivnost mysliveckých
stráží apod. Rověž jsme jej požádali, aby se
Českomoravská myslivecká jednota zrefor-
movala a oslovila mladé lidi, kteří pro mysli-
vost skutečně pracují a dělají jí čest a kteří jí
jediní mohou zajistit budoucnost a tím i
udržení tradic naší české myslivosti!! Toto
jsme probrali i s jednatelem ČMMJ panem
Ing. Fischerem a jsem moc rád, že jsme se na
hodně věcech shodli a domluvili jsme se na
další spolupráci. Následně byl předseda našeho
spolku osloven Ing. Kasinou, šéfredaktorem
časopisu Myslivost, který požádal o sepsání
článku o našem spolku a jeho aktivitách, neboť
nejen on naše počínání dlouhodobě sleduje na
našich facebookových stránkách. Tohoto jsme
se rádi zhostili, a tak si o počínání našeho spol-
ku mohli přečíst naši kolegové v zářijovém
čísle, kde jsme poděkovali za podporu našemu
hlavním partnerovi panu generálnímu řediteli
společnosti Kámen a písek Český Krumlov,
panu Ing. Otakaru Veselému.

O naší aktivitě na poli Poslanecké sněmov-
ny v září roku 2020 jsme již informovali a
jsme moc rádi, že jsme nemalou měrou přispě-
li k ukotvení práva bránit svůj život se zbraní
do našeho nejvyššího zákona a to do Ústavy,
respektive Listiny základních práv a svobod,
kdy bylo nové znění zákona před několika
dny zveřejněno ve Sbírce zákonů, čímž for-
málně vešlo v platnost!! Jedná se o průlomo-
vé rohodnutí, které nemá v Evropě obdoby a
které zajistí všem slušným občanům za splně-
ní zákonných podmínek právo držet zbraň, se
kterou se mohou bránit různým formám násilí
a agresorům, kteří násilí páchají. V době, kdy
jsou v západní Evropě tato práva brutálně
omezována, jde o počin opravdu neskutečný a

Prázdniny a závěr roku v myslivosti...
(pokračování ze str. 15)

pokračování na str. 17
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závidí nám jej nemalá část nejen Evropy, ale i
USA a dalších zemí. Největší podíl na prosa-
zení tohoto práva má pak spolek Liga Libe,
který incioval petici a následně táhl největší
díl odpovědnosti za prosazení našich cílů.

Před prázdninami jsme na základě oslov-
není paní učitelky Šromové, respektive paní
asistentky Hanušové, uspořádali přednášku, nebo spíše povídání pro
děti ze 4. A. naší ZŠ Nové Hrady a jsme moc rádi, že se dětem návštěva
u nás líbila a tak byla domluvena další spolupráce.

Na závěr roku jsme byli požádáni o uspořádání několika přednášek
pro základní školy na Budějovickém okrese, chystáme výše uvedenou
Hubertskou slavnost a účastníme se společných lovů s našimi kamará-
dy. Máme naplánované setkání s krajským koordinátorem ČMMJ pa-
nem Ing. Chmelem, se kterým budeme řešit současné nedostatky
v myslivosti a pevně věříme, že z tohoto jednání vzejde rozhovor, který
zveřejníme na našich weobvých i facebookových stránkách.

Na závěr našeho příspěvku můžeme radostně konstatovat, že se vel-
mi daří našim nově vysazeným jilmům, které v počtu tří set kusů oboha-
cují a snad i obohacovat budou naši krásnou přírodu. To vše díky
spolupráci s vedením města Nové Hrady zastoupené Mgr. Hokrem.

Myslivci, alespoň ti pravodatní, byli, jsou a budou ti, kdo se stará
o naší přírodu, kulturní dědictví a tradice.

Přejeme všem slušným návštěvníkům přírody hezké zážitky v příro-
dě a prosíme, chraňte ji pro nás, naše děti i generace budoucí.

Myslivosti a ochraně přírody zdar!!
Martin Brychta, předseda spolku Cech sv. Huberta, z.s., Nové Hrady

Den sv. Huberta
6. listopadu 2021

Vážení přátelé, dne 6. listopadu 2021 se uskuteční 1. ročník oslav
patrona všech myslivců sv. Huberta v Nových Hradech, který pořá-
dá myslivecko-ochranářský spolek Cech sv. Huberta, z.s. s podpo-
rou generálního ředitele spol. Kámen a písek Český Krumlov pana
Ing. Otakara Veselého.

Hlavní myšlenka založení oslav sv. Huberta spočívá v přiblížení
české myslivosti široké veřejnosti a působit tak na veřejné mínění,
které je do značné míry ovlivněno negativními kauzami, především
nesprávným lovem, chováním některých lovců v přírodě vůči jiným
osobám, usmrcování chráněných živočichů, nehod při lovu apod.
Přiblížení myslivecké kultury, tradic a chování pravodatného mys-
livce může tyto názory změnit a naopak, upravit postavení mysli-
vosti a myslivců v očích našich spoluobčanů, sousedů, medií a
celého veřejného sektoru.

Náš spolek Cech sv. Huberta se svou prací a propagací myslivos-
ti snaží pohled na myslivce změnit a tento den sv. Huberta by měl
být slavnostním vyvrcholením celého roku.

Proto jsme připravili následující program, který jak doufáme,
ukáže myslivce v tom správném světle a na který si vás tímto dovo-
lujeme srdečně pozvat:

9.50 hodin setkání u kapličky v místě zv. U Lípy
(nová komunikace od zámeckého dvora do Nakolic)

10.00 hodin přivítání hostů, svěcení kapličky sv. Hubertovi
s uložením malby „Zjevení sv. Hubertovi“ od malířky paní

Nové
10.45 hodin přesun do kostela sv. Petra a Pavla na Nových Hradech
11.00 hodin mše za les, zvěř a myslivost páter Rado

(p. Radoslav Šedivý)
11.45 hodin přesun do Kulturně-spolkového domu v ul. Česká
12.00 hodin program s hudbou, občerstvením a povídáním

o myslivosti
Ukončení dne dle vůle sv. Huberta

Partneři akce: Kámen a písek Český Krumlov, Rodina Panny Marie,
Novohradské Hory, s.r.o., pan Martin Daublebský – majitel kapličky, Josef
Vochoska – kapela Párty, Tomáš a Maruška Dvořákovi, KIC Nové Hrady.

Vážení přátelé, jménem našeho spolku se těším na shledání a
jsem s pozdravem české myslivosti zdar!!!

Za spolek Cech sv. Huberta, z.s., předseda Martin Brychta

Prázdniny a závěr roku
v myslivosti...
(pokračování ze str. 16)

Příběh jedné kapličky
Každá sakrální stavba v krajině má svůj význam i poslání, ať už se

jedná o malá boží muka, samostatný kříž u cesty nebo o malou kaplič-
ku. Výklenková kaplička, nacházející se nad Nakolicemi, kousek od
památné lípy je takzvanou smírčí kaplí a váže se k ní jeden, v naší rodi-
ně ústně předávaný, příběh…

Za dob, kdy Nakolice patřily pod panství Weitra a kdy pole, louky a
lesy kolem vsi obhospodařovali místní němečtí sedláci, docházelo mezi
největším sedlákem ve vsi Tichlerem a jeho sousedem k neshodám
ohledně hranice jejich pozemků. Kámen, který měl vymezovat hranici
jednotlivých polí, stále přemisťovali a přeli se, komu krajní mez pole
patří. To trvalo několik let. Po smrti starého sedláka Tichlera se ale děly
zvláštní věci. Duch starého Tichlera se začal synovi i jeho sousedovi zje-
vovat a hraniční kámen mezi pozemky se v noci stále přemisťoval.
Všichni byli přesvědčeni, že starý sedlák nemá klid ani po své smrti. Aby
došlo ke smíření mezi sedláky a ke klidu místních obyvatel i k utišení
možné nadpřirozené síly, postavil mladý Tichler mezi pozemky smírčí
kapli, která měla tyto rozbroje vyřešit. Kaple byla poté vysvěcena a
k žádnému dalšímu posouvání hranic již nedocházelo.

Tím ale příběh nekončí… Po druhé světové válce, kdy byla většina
místních německých obyvatel odsunuta včetně rodiny Tichlerů a teh-
dejší režim nedovoloval jakoukoliv viditelnou péči o sakrální stavby,
kaple v polích zarůstala náletem a byla téměř zapomenuta. V tu dobu se
o ni začala starat moje babička, kterou její příbuzní a tehdejší sousedé,
vysídlenci z Nakolic, přivedli k myšlence vyčistit náletové dřeviny ko-
lem kaple a kapli očistit a nabílit tak, aby i ze sousedního Rakouska
byla krásně vidět a Rakušané mohli vzpomínat na svůj rodný domov
a vzhlížet k „jejich“ kapličce.

Ale i to mělo svoji dohru… Mými prarodiči opravená a na dálku vi-
ditelná kaple byla trnem v oku jednoho místního funkcionáře, který ba-
bičku udal, a ta byla následně vyhozena z práce (na tehdejší dobu nic

pokračování na str. 18
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neobvyklého). Ani to ale nemohlo silnou věřící sudetskou ženu srazit
na kolena a při první příležitosti jejich setkání mu mezi řečí sdělila, že
kaple je opředena zvláštními silami a že jeho nenávistný čin bude jed-
nou potrestán. Do roka muže postihla mozková příhoda a on, nepohyb-
livý a odkázaný na pomoc ostatních, po několika měsících umírá…

Několik let po pádu režimu byla kaple díky programu rozvoje ven-
kova zrenovována a páterem Bonfiliem a generálním vikářem česko-
budějovické diecéze Mons. Václavem Dvořákem za účasti mnoha
věřících i původních německých obyvatel znova vysvěcena a o několik
let později osazena novou kovanou mříží z dílny kováře Dana Černého.

Dnes je malou perlou kopretinových luk vonících mateřídouškou,
tiše stojí v sousedství pamětního stromu a je znovu objevována i obdi-
vována mnohými kolemjdoucími. Své tajemství si uchovává dodnes
v podobě hraničního kamene, který je zazděn v jejích základech a odka-
zuje tak na příčinu jejího vzniku. Doufejme, že její smírčí charakter zů-
stane zachován a už nikdy se nestane příčinou zbytečných sporů.

Se vzpomínkou na své prarodiče a s úctou ke všem původním oby-
vatelům Nakolic (Naglitz),

Jitka Duspivová

Talent v MASce
2019/2020 a 2020/2021
Ve školním roce 2019–2020 byly i soutěže pro děti a mládež po-

stiženy lock downem. Děti do škol chodily minimálně, nebylo možno
se ani scházet, natož soutěžit. V následujícím roce za zpřísněných opat-
ření nějaké soutěže přece jen proběhly. Rozhodli jsme se proto uspořá-
dat další kolo ocenění v programu „Talent v MASce“ pro oba předchozí
školní roky dohromady.

Oceňujeme tedy talentované děti a mládež, které v uplynulých dvou
letech dosáhly vynikajících výsledků ve věku nižším než 19 let, a to
v kategorii humanitní, technické, sportovní, umělecké, přírodovědné.

Nepůjde jen o finanční a morální ocenění dětí, jejich rodin a učitelů,
trenérů či vedoucích. Chceme jejich úspěchy více zviditelnit, chceme,
aby věděli, že nám na jejich úspěchu záleží a že i oni přispívají k dobré-
mu obrazu našeho regionu.

Obracíme se tedy na obce, spolky, školy i širokou veřejnost s žádostí
o nominaci dětí ve věku 7–19 let v uvedených oborech, které dosáhly
vynikajících úspěchů v krajských a vyšších soutěžích. Mladší děti, dou-
fáme, že podchytíme zejména prostřednictvím základních škol a zá-
kladních uměleckých škol, středoškoláky spíše prostřednictvím jejich
rodičů a známých. Nicméně ani škola nemusí vědět o všech mimoškol-
ních aktivitách dětí, ve kterých mohou být i mimořádně úspěšné.

A co všechno spadá pod jednotlivé sledované kategorie?
Humanitní – humanitní soutěže (jazykové olympiády), recitace, li-

terární tvorba a pod.
Technická – technické soutěže - soutěž v programování, radiotech-

nice, modelářské soutěže a pod.
Sportovní – nejlepší výsledky dosažené v různých sportech
Umělecké – soutěže MŠMT, hudebních škol, concetino atd., taneční

soutěže různých druhů, výtvarné soutěže, výstavy, projekty atd.
Přírodovědná – přírodovědné předmětové soutěže (BiO, MO, ChO,

FO) a ostatní soutěže typu ekologická olympiáda, astronomická olym-
piáda, logická olympiáda, včelařství, chovatelství atd.

Speciální – soutěže hendikepovaných

Uzávěrka nominací je 30.11.2021, slavnostní vyhlášení bude kon-
cem ledna 2022.

Více informací získáte v MAS Sdružení Růže, Žižkovo náměstí 107,
Borovany, u RNDr. Zuzany Guthové, tel.: 724 643 050,
manazer@mas.sdruzeniruze.cz

formulář k nominaci naleznete na http://mas.sdruzeniruze.cz
Zuzana Guthová, manažerka MAS Sdružení Růže

POZVÁNKA NA SOUTĚŽ

ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ
Memoriál Ing. Bohuslava Švarce

ZO ČSOP Nové Hrady a Myslivecký spolek Nové Hrady
pořádá již 6. ročník Zlaté srnčí trofeje na Nových Hradech.

Soutěž se koná 9. 10. 2021 od 10.00 hodin
Tato soutěž je určena nejen pro děti z mysliveckých a přírodo-

vědných kroužků, ale i pro jednotlivce se zájmem o přírodu, mysli-
vost a její ochranu.

Soutěž se skládá z vědomostního testu a praktické části ze zna-
losti zoologie, myslivosti, botaniky, kynologie a celkové orientaci
v přírodě.

Sraz soutěžících je před klubovnou Mysliveckého spolku – Od-
chovna, směrem k Zevlovu mlýnu. Trasa bude značena již od zahrá-
dek – Klondajku, a to nápisem ZST 2021/9. 10.

Soutěží se ve třech kategoriích podle věku.
Program:
10.00–10.20 – prezentace
10.20–10.50 – slavnostní zahájení soutěže
10.50–11.45 – vědomostní test
11.45–12.30 – naučná stezka
12.30–13.20 – občerstvení
13.20–14.00 – slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen a diplomů.

Za ZO ČSOP Nové Hrady Ladislav Starý

Mìsto Nové Hrady poøádá EXKURZI

do dolnorakouských míst spojených s hrabìcí
rodinou Buquoyù a s významnými událostmi

èesko-rakouské historie

Po stopách spoleèné historie
Termín: støeda 27.10.2021

Odjezd: 7.00 hodin – námìstí Republiky – od Hotelu Rezidence
Návrat: cca 21.00 hodin

Program:
¡ Rohrau

− prohlídka zámku rodu Harrachù a obrazové galerie – mj. portrét
K. B. Buquoye + obrazy zachycující jeho slavná vítìzství

− rodný dùm hudebního skladatele J. Haydna

¡ Carnuntum

− hlavní mìsto øímské provincie Horní Panonie – prohlídka øímské
mìstské ètvrti, amfiteátru vojenského mìsta a muzea Carnuntinum

¡ Bad Deutsch – Altenburg

− románsko-gotická bazilika Nanebevzetí Panny Marie + románská
kostnice (karner)

¡ Hainburg an der Donau

− starobylé mìsteèko a zøícenina hradu – v roce 1252 se zde konala
svatba Pøemysla Otakara II. s Markétou Babenberskou

¡ Marchegg

− bitva u Kressenbrunnu 1260  + mìsto zalo�ené Pøemyslem
Otakarem II., kde je umístìna jeho socha

(pøípadnì té� dle èasových mo�ností návštìva památníku na Moravském
poli – místo slavné bitvy 1278)
Cena: 100 Kè (pøíspìvek na dopravu) + 25 EUR (vstupné, prùvodce).
Cena nezahrnuje cestovní pojištìní.

Pøihlášky: osobnì, telefonicky (386 362 195)

nebo e-mailem (VeronikaV@novehrady.cz) v Informaèním centru N. Hrady.

Bli�ší informace k programu: Mgr. Vladimír Hokr (tel.:777 137 613)

Upozoròujeme, �e v Rakousku platí pro vstup do historických objektù a restaurací pravidlo
3G: geimpft, getestet, genesen (tj. oèkovaný, testovaný, uzdravený). Vstup je tedy povolený
pouze oèkovaným osobám, osobám s platným testem èi osobám s prodìlaným COVID19.
Exkurze je souèástí projektu Buquoyský rok aneb pùsobení šlechty na pomezí Èech a
Rakous (èíslo projektu: KPF-01-218) v rámci projektu Fond malých projektù (Program
INTERREG V-A Rakousko – Èeská republika).

Příběh jedné kapličky (pokračování ze str. 17)
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Rytmík
Doufáme, že jsme se dočkaly a opravdu se nám letos a další rok podaří pravidelná setkávání

plná hudby a tance.
Rytmík bude probíhat každý čtvrtek v tělocvičně Základní školy Nové Hrady (druhý stupeň).

I díky tomuto prostoru máme možnost rozdělit děvčata na dvě skupiny, věnovat se zvlášť mlad-
ším děvčatům od 3 do 6 let (16.00 –17.00) a starším od 7 do 10 let (17.00 –18.00), připravit se na
nová vystoupení a užít si spoustu zábavy. Děkujeme vedení školy Mgr. Karlu Kříhovi, že nám i
v této nelehké době umožnil prostory tělocvičny navštěvovat.

Moc bychom si přály letos uspořádat vánoční posezení, které se loňský rok nemohlo uskuteč-
nit, a navázat tak s roční přestávkou na první, které bylo velmi vydařené. A pokud situace dovolí,
rády bychom v novém roce uspořádaly další akce a posunuly naši práci a snažení děvčat zase
o kousek výš.

Tak si společně přejme, ať v následujících měsících nemusí nikdo nic přerušovat a všichni
svou práci mohou dělat naplno a těšit se z ní. Soňa Maršálková, Klára Bandíková

Co se dělo
ve školce…

V září nás ve školce přivítalo sluníčko svý-
mi paprsky, a tak jsme si s dětmi mohly užívat
spoustu radovánek na zahradě školky. Paní
učitelky si své třídy opět vyzdobily a s malými
dárečky se těšily jak na nově příchozí děti, tak
na ty starší, které už školku dobře znají.

Ve všech třídách bylo rázem živo a veselo,
nové děti svou adaptaci i přes malé slzičky
zvládají, mnohdy lépe než samotní rodiče J.
A ze starších dětí se stali šikovní pomocníci.

Na začátku září darovala MAS Sdružení
růže školce dvě motýlí zahrádky – sady na po-
zorování líhnutí motýlů, tímto za jejich spolupráci moc děkujeme. Ve žluté i duhové budově tak
děti mohly pozorovat růst housenek, jejich zakuklení a konečné stádium motýla. Pro všechny
děti i paní učitelky to byla veliká podívaná, zkouška trpělivosti i pečování, aby se housenkám nic
nestalo a měly co nejlepší podmínky ke své přeměně v motýla. Následně budou motýli dětmi
vypuštěni do přírody.

Ve školce nás 23. září navštíví také paní logopedka, se kterou probíhá dlouhodobá spoluprá-
ce. Hravou formou s dětmi procvičí mluvidla, jednotlivé hlásky a doporučí další postup
v případě jakýchkoli problémů.

Pokud bude situace nadále příznivá, máme naplánovány další akce, například plavání před-
školáků a různé projektové dny. Doufejme, že si je společně s dětmi budeme moci užít a tento-
krát již v klidu a bez omezení.

Vaše novohradská školka

Putování s kapkou vody
V letošním roce se s dětmi vydáme na cestu společně s kapkou

vody. Ta nám ukáže, jak je pro nás voda důležitá, kde všude kolem
nás je, jak vznikla a seznámíme se s jejím koloběhem.

První úkolem pro děti bylo nakreslit kapičku, která nás bude na
naší cestě provádět jako maskot a vymyslet její jméno. A jak se jim
výtvory povedli, posuďte sami.

Školní družina U Klouzajícícho sluníčka N.Hrady
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Koncert Na zdraví!
Pro všechny milovníky dechovek byla poslední zářijová sobota „lé-

kem na chmury“, a to díky koncertu „Na zdraví!“. Do našeho města se
sjely tři skvělé dechové hudby – jihočeská dechovka Babouci, slovácká
dechovka Skoroňáci a „jihočesko-novohradská“ Podhoranka. A nejen,
že všechny dechovky byly skvělé, ale bylo i výborné publikum, které
vytvořilo pro všechny muzikanty bezprostřední a srdečnou atmosféru.
A k tomu všemu „zahrálo“ i pěkné počasí, takže setkání na přelomu léta
a podzimu se vydařilo se vším všudy… Tak ať vám všem, kteří jste si ne-
nechali tento hudební zážitek ujít, vydrží ta pěkná muzikantská a srdečná
atmosféra do celého podzimu. Velké poděkování patří i všem lidem, kteří
přispěli v dobrovolném vstupném do kasičky „Na Moravu“. A samozřej-
mě děkuji také těm, kteří zajistili technicko-organizačně-občerstvovací
servis, a pomohli tím „hladkému průběhu“ celého koncertu.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady

Procházka Terčiným údolím s poezií a hudbou
Do Terčina údolí chodíváme často se svými rodinami či přáteli. V neděli 26.9. byla možnost

jít do údolí i s poezií a hudbou. Odpolední procházka byla totiž doplněna o čtení básní z knihy
Mizející tvář Novohradských hor (připomínka ke knize byla už v min. NZ). Na několika zastave-
ních jsme četli básně v české i německé verzi a na cestě nás provázela i kytara Thomase Samha-
bera. Tato akce měla vzbudit zájem nejen o poezii, která souvisí s naším krajem a historií, ale i
podpořit obyčejné vzájemné setkávání lidí na česko-rakouském pomezí. Po dvouhodinové pro-
cházce následoval koncert hudebního seskupení Musica Diversa, který byl pěknou hudební teč-
kou za krásným a poetickým odpolednem v Terčině údolí.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady

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

Česko-rakouský koncert na Jánské louce
V sobotu 4. září se na Jánské louce uskutečnil menší open air kon-

cert s českým a rakouským obsazením. Poslechnout jste si mohli ra-
kouskou zpěvačku Gabi Stattler s doprovodnou kapelou On Fleek a
poté české „Rokery“ s „vše-žánrovým“ repertoárem. Tento koncert
patřil do série loňských a letošních koncertů a minikoncertů na veřej-
ných prostranstvích v Nových Hradech a ve Weitře a měl opět za cíl
podpořit česko-rakouské sousedské vztahy.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady

Akce byla součástí projektu Hudba spojuje – Musik verbindet
(číslo projektu: KPF-01-217) v rámci projektu Fond malých projektů

(Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika)



říjen 2021 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 21

Akordeonová sobota
v Nových Hradech

s profesorem Ladislavem Horákem

9. října 2021
Wellness hotel Rezidence Nové Hrady

Program:
9.00 – 11.30 hodin

Hudební kurzy s přihlášenými účastníky.
Otevřeno i pro zájemce z veřejnosti.

16.00 – 16.50 hodin
Prezentace historických i moderních nástrojů, včetně italských firem
Scandalli a Bugari a novinek vydavatelství Edition Rondo Prague

17.00 – 18.00 hodin
Seminář „Astor Piazzolla - 100. výročí“,
s uvedením nového filmu TangoAstory.

18.30 hodin
Koncert Ladislav Horák, Andrea Šulcová, Martin Šulc
a další účastníci kurzů

Vstup na koncert je volný.
Více info na KIC Nové Hrady, tel.: 602  150  208.

Koncert pořádá město N. Hrady ve spolupráci se ZUŠ T. Sviny

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)
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Výstava Pro Člověka,
tedy pro Vás…

Už z názvu výstavy – Pro člověka – je patrné, pro koho tato výstav
je. Je prostě pro jakéhokoli člověka, který má chuť podívat se na výtvar-
né umění a tedy i na sebe. Na výstavě je zpodobněn člověk realisticky či
v náznaku, různými technikami i styly malování, někde jej uvidíte v ak-
varelu, jinde na fotografii či v expresivní malbě.

Vernisáž této výstavy zahájili v neděli 4.9. vystavující jihočeští vý-
tvarníci (jsou mimo jiné i učiteli výtvarky) Pavel Klíma, Vít Pavlík a
Teodor Buzu. Při zahájení výstavy, které bylo tentokrát na galerijním
dvorku, zaznělo několik vět o smyslu tvoření, umění dívat se a pozorně
vnímat život kolem nás, a také zazněl i jeden citát „po-listopadového“
prezidenta V. Havla o potřebě svobodné tvorby.

Ačkoli je výstava poměrně rozmanitá co do technik a musí se trochu
snažit „držet pohromadě“, přesto (nebo právě proto) stojí za to si ji pro-
hlédnout a najít si ten svůj pohled a názor na to, jak má člověk na obraze
„vypadat“. Výstava potrvá do 31.10. 2021 a je otevřena: st, pá–ne,
10–16 hod.

K. Jarolímková, Galerie Koželužna

Připravujeme na listopad další výstavu
Letošní výstavní podzim v Koželužně chceme rozšířit ještě o jed-

nu výstavu. Měla by být na téma „rybníkářství v obrazech“, tedy
ať už to budou malby nebo grafika či jiné techniky, ale vždy s téma-
tem rybářů, výlovů rybníků a rybníkářství. K této výstavě nás moti-
vuje nejen to, že v letošním roce si můžeme připomenout 800 let od
první písemné zmínky o Žárském rybníku (tedy zmínky, která je
známá…), ale i fakt, že zdejší Rybářství Nové Hrady má velmi zají-
mavou sbírku obrazů „o rybníkářství“. A to určitě stojí za pozornost.
Výstavu plánujeme zahájit 7.11. a zpřístupnit ji během listopa-
dových víkendů. Další informace přineseme v listopadovém NZ,
na plakátech a dalšími informačními prostředky.

K. Jarolímková, Galerie  Koželužna

DOA 2021 aneb u nás
v Koželužně s překvapením…

V letošním roce se Dny otevřených ateliérů
na jihu Čech konají 8.-10.10.

Podrobný program a informace naleznete na
www.dnyotevrenychatelieru.cz

V této době bude u nás v Koželužně stále ještě nainstalovaná vý-
stava Pro Člověka. Pokud budete mít chuť a zájem do galerie přijít
o víkendu 9.–10.10., 10–16 hod., můžete si nejen prohlédnout vý-
stavu, ale také si zamalovat. Bude to malování „s překvapením“!
Nemusíte být vůbec na nic připraveni a jenom si vytáhnete „z klo-
bouku“ výtvarné zadání, dostanete výtvarné potřeby a pustíte se
do díla. Samozřejmě s přiměřenou pomocí pořadatelů programu.
Pro děti je aktivita zdarma, pro dospělé přiměřený finanční příspě-
vek dle rozsahu výtvarných potřeb. A je jedno, kolik vám je let,
důležitá je chuť tvořit a věřit, že „z toho něco bude“… Těšíme se na
všechny tvůrce. K. Jarolímková, Galerie Koželužna

V. Pavlík

P. Klíma T. Buzu
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Žár asi rok 1985

Jaké byly Hrady kdysi?
Výlovy rybníků patří k novohradskému podzimu. Byly tu kdysi a

budou tu i nadále. Zdokonaluje se technika, mění se pracovní postupy,
chovají se nové druhy ryb, ale zůstává nevyzpytatelné počasí a hlavně
těžká a náročná práce. Takto popisuje výlov Žárského rybníka v roce
1971 článek Ing. Janka v Hlasech Novohradska.

PODZIMNÍ VÝLOV RYBNÍKA ŽÁR
Ve dnech 9., 10., 11. listopadu byl proveden slavnostní výlov rybní-

ka Žár velký – největšího rybníka Novohradska.

Za úsvitu prvního dne předal vedoucí správy s. Voldán slavnostní
hlášení s. řediteli Baštovi, který za zvuku fanfár předal „rybářské prá-
vo“ a přál úspěch celému kolektivu. V duchu starých tradic předal hlá-
šení vedoucího lovu o rozdělení práce pro jednotlivé rybáře. A takto
ještě za zvuku fanfár odešli „hajní“ a „pěšáci“ k prvnímu zátahu. První
zátah vydal celkem 405 q ryb. Za další dny usilovné práce bylo celkem
vydáno z nevodu 970,67 q ryb a ozvalo se „hoří“, kdy loviště patřilo svle-
čeným otužilým „čapíkům“. Rybník vydal celkem 124 q ryb nad plán.

Zbytek článku ještě zmiňuje delegace a zahraniční hosty, kteří se
výlovu zúčastnili a kteří byli slavnostně přijati a pasováni do rybářské-
ho cechu. Přiložená fotografie k článku nepatřila, je z roku 1985.

Mnohdy považujeme za samozřejmost to, co lidé v některých zemích
prakticky neznají a co obyvatelé jiných krajů oceňují. Rybníkům a životu
kolem nich věnujeme méně pozornosti, než by si zasloužily. Vždyť ryb-
níky se svým osazenstvem u nás byly zdrojem obživy lidí odnepaměti.
Beru jako dluh, že v Novohradském muzeu k tomuto tématu zatím do-
hromady nic nemáme. Několik fotografií z výlovů nebo rybářských sou-
těží, a to je vše. Nechci, aby to vypadalo, že rybáři něco dělají jen při
výlovech a po zbytek roku se nechávají kolébat vlnkami, protože to roz-
hodně není pravda. Proto vás chci poprosit – pokud doma máte fotografie
z dění kolem rybníků – chovu husí a v minulosti kachen a prý i norků, od-
bahňování, výstavby nových rybníků, rybí líhně a dalších činností, při-
jďte s nimi do muzea a poskytněte je k okopírování. Originály vám
zůstanou, ale současně budou kopie uchovány pro budoucnost. Pokud se
sejde zajímavých snímků více, mohou být základem výstavky ukazující
„cvrkot“ kolem rybníků v minulosti. A i když žádné podobné památky ne-
máte, ale zajímá vás novohradská historie, podívejte se na facebookovou
stránku Novohradského muzea, nebo muzeum raději navštivte.

Novohradské muzeum, J. Šáchová

Vycházky všedního dne
V říjnu ještě bývá počasí příznivé pro vycházky, pojďme toho

tedy využít. Ve středu 13. října si projdeme druhou část naučné stez-
ky Trhové Sviny zbožné i hříšné. Sejdeme se na autobusovém ná-
draží v 9.15, linkovým autobusem dojedeme na zastávku Pěčín a
odtud přes Hrádek a Rejta do Trhových Svinů. Jízdné 50 Kč si
účastníci hradí sami, předpokládaný čas návratu je s ohledem na au-
tobusové spojení ve 13.20. Další vycházka se bude konat 27. října,
sejdeme se v 9 hodin u kapličky na Jánské louce a vyrazíme do okolí
Nových Hradů. Vycházky nejsou zaměřené na sportovní výkon, uj-
deme 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 rodi-
ně 2021 – aktivita: Vycházky všedního dne.

Připravujeme na listopad

Konference v rámci projektu

Buquoyský rok
Město Nové Hrady ve spolupráci s Univerzitou Pardubice při-

pravuje v termínu 25. – 27. 11. 2021 konferenci Karel Bonaventura
Buquoy a jeho doba.

Hlavním odborným garantem akce je vedoucí Ústavu historic-
kých věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice Doc. Mgr. Pavel
Marek, Ph.D., který společně se starostou města Mgr. Vladimírem
Hokrem připravil velmi pestrý program a zajímavé přednášky pro
odbornou i laickou veřejnost.

Konference bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 25. listopadu
2021. Nejprve Margarete Buquoy představí nejstarší dějiny rodu
Longueval – Buquoy a jeho postupné směřování z oblasti severní
Francie a Henegavska do Čech (německy se simultánním překladem
do českého jazyka).

Po této úvodní přednášce vystoupí významný francouzský his-
torik Olivier Chaline (Université Paris-Sorbonne), který předsta-
ví osobnost Karla Bonaventury Buquoye ve světle současných
výzkumů (pan profesor přednášku přednese v češtině!).

Páteční program bude obsahovat celkem 9 přednášek s témati-
kou hraběte K. B. Buquoye, významných osobností jeho doby a
ekonomického, vojenského a politického kontextu třicetileté války.
Vedle předních českých historiků (P. Vorel, J. Kilián ad.) vystoupí i
rakouský historik L. Höbelt. Pro účastníky konference je připravený
o bohatý doprovodný program, který je stejně jako konference volně
přístupný zájemcům o historii z řad veřejnosti.

Kompletní program konference a doprovodných akcí bude upřes-
něn v listopadovém NZ.

Mgr. V. Hokr

Akce se koná v rámci projektu Buquoyský rok aneb působení šlechty na
pomezí Čech a Rakous (číslo projektu: KPF-01-218) v rámci projektu Fond
malých projektů (Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika).
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Informace z městské knihovny
Školáčci opět v knihovně

V úterý14. září navštívili naši knihovnu žáci 2. třídy s paní učitelkou
Janou Tomáškovou. Děti se pochlubily hranou pohádkou O kůzlátkách,
pak jsme se bavili knihou s hádankami a nakonec se děti dočkaly vy-
touženého prohlížení knížek.

Hodinka s kronikářkou
16. září se zájemci z řad rodáků a pamětníků opět sešli v čítárně kni-

hovny s naší kronikářkou, tentokrát jsme se pokoušeli identifikovat
fotografie z 60. let.

Plánované aktivity
− Poslední letošní „Hodinka s kronikářkou“ se uskuteční opět

v čítárně městské knihovny 14. října.
− 30. září skončila výstava Od Marie Terezie po dnešek

– vysvědčení v proměnách času.
− Od 1. října do 30. prosince bude v čítárně naší knihovny

nainstalována výstava „Komenský v komiksu“, vhodná zejména
pro školáky.

− Od 4. října do 30. listopadu je možné si současně prohlédnout
výstavu „Hurá do školy s Marií Terezií“.

− Zveme všechny zájemce na přednášku Petra Horálka „Sedm perel
astronomie“, která se koná ve středu 13. října v 17 hodin v čítárně
městské knihovny.

Tyto aktivity jsou podporovány dotací MPSV v NDT Obec přátelská rodině a
seniorům 2021 (Obec přátelská rodině 2021) – název projektu: Město Nové
Hrady přátelské rodině 2021 – aktivita: Setkání s kronikářem, besedy a přednáš-
ky pro čtenáře, výstavy

D. Císařová, Městská knihovna N. Hrady

Říjen
V říjnu začnou plískanice,
vítr fičí ze strnišť,
sluníčku se nechce vstávat
a divoké husy v jednom šiku,
míří do svých zimovišť.

Babí léto skončilo,
zima už se chystá,
krátký den a dlouhá noc,
tím jsem si vážně jistá.

Pakli-že se v říjnu blýská,
zima už je vážně blízká.
Nezbývá než tento čas,
přečkat v teple domova
a těšit se zas na jaro,
až sluníčko nás zavolá.

Eliška Búdová

Výročí v říjnu 2021
¡ 1. 10. 1951 zemř. Karel Teige, teoretik umění, redaktor a kritik (nar. 13. 12. 1900) 70 let
¡ 1. 10. 1861 v Praze zahájil činnost pěvecký spolek Hlahol 160 let
¡ 2. 10. 1946 zemř. Eduard Bass, spisovatel a novinář

(nar. 1. 1. 1888 některé zdroje uvádějí i 31. 12. 1887) 75 let
¡ 3. 10. 1901 nar. František Halas, básník (zemř. 27. 10. 1949) 120 let
¡ 4. 10. 1906 nar. Ladislav Pešek, herec (zemř. 13. 7. 1986) 115 let
¡ 8. 10. 1911 nar. Karel Vlach, dirigent (zemř. 26. 2. 1986) 110 let
¡ 9. 10. 1931 zemř. Antal Stašek (vl. jm. Antonín Zeman), spisovatel

(nar. 22. 7. 1843) 90 let
¡ 13. 10. 1781 císař Josef II. vydal tzv. toleranční patent – vyhlašoval omezenou

náboženskou svobodu 240 let
¡ 14. 10. 1771 zemř. František Xaver Brixi, skladatel (nar. 2. 1. 1732) 250 let
¡ 14. 10. 1861 nar. Alois Mrštík, spisovatel (zemř. 24. 2. 1925) 160 let
¡ 18. 10. 1896 konalo se první filmové představení v Praze v hotelu U Černého koně

Na Příkopě 125 let
¡ 24. 10. 1601 zemř. Tycho Brahe, dánský astronom,

pracující v Praze ve službách císaře Rudolfa II.(nar. 14. 12. 1546) 415 let
¡ 31. 10. 1821 nar. Karel Havlíček Borovský, spisovatel (zemř. 29. 7. 1856) 200 let

Okénko do knihovny
Pohřbený život / Allen Eskens
Někdy i obyčejný školní úkol může změnit váš život. Joe Talbert měl na hodinu literatury se-
psat životopis někoho neznámého. A rozhodl se pro Carla Iversona, umírajícího usvědčeného
vraha. Během jejich rozhovorů Joeovi dojde, že byl Carl odsouzen neprávem, a rozhodne se
jeho jméno očistit. Nemohl si však vybrat nic nebezpečnějšího…

Česká republika: interaktivní mluvící kniha  / Albi
V interaktivní knize o České republice se děti zábavnou formou dozví nejen spoustu zajíma-
vostí o městech, krajích, pohořích a vodstvu, ale seznámí se i s naším průmyslem, nerostnými
surovinami, zemědělstvím, památkami a významnými osobnostmi. Veškeré znalosti si pak
mohou vyzkoušet pomocí zábavných kvízů, které jsou rozděleny do 3 různých obtížností.
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Okénko do knihovny
Útočiště / Jérôme Loubry
Sandrine, která se před nedávnem přistěhovala do Normandie, do-
stává výzvu od notáře, aby si zajela převzít osobní věci z domu po
své zemřelé babičce. Stačí pár hodin, aby si Sandrine uvědomila, že
zdejší obyvatelé skrývají nějaké tajemství. Cosi, z čeho mají hrůzu.

Dívka v modrém plášti / Monica Hesse
Píše se rok 1943 a v nacisty okupovaném Amsterdamu vládne přídě-
lový systém. Mladičká Hanneke se ale vyzná. Na černém trhu se po-
hybuje jako ryba ve vodě a dokáže obstarat většinu věcí, které lidé
potřebují. Při jedné z donášek ji její pravidelná zákaznice požádá
o pomoc. Nechce sehnat maso nebo petrolej. Chce, aby Hanneke na-
šla židovskou dívku, kterou u sebe ukrývala

Zapomenuté příběhy / Marian Kechlibar
Historie, to nejsou jenom data událostí a šipky na mapě. Historie se
skládá z příběhů lidí a příběhů celých národů. Ve spoustě okamžiků
stáli lidé jako my před složitými rozhodnutími. Někdy se rozhodli
dobře, jindy špatně. Někdy měla jejich rozhodnutí dlouhodobé nebo
neočekávané následky.
Z jejich zapomenutých příběhů se můžeme poučit i dnes.

Jeskyně Aspergerů / Blanka Holzäpfelová
S Aspergerovým syndromem se vystudovaná zdravotní sestra potý-
ká celý život, přestože jí byl diagnostikován až ve 22 letech. Příběhy
vycházejí z jejích vlastních vzpomínek a zážitků, ale jsou napsané
tak, aby Aspergerův syndrom i jeho projevy lépe pochopili učitelé,
rodiče, kamarádi i kdokoli další, kdo se s ním setká.

Jóga proti úzkosti a strachu / Zuzana Klingrová
Každý už se v životě setkal s obtížnějším obdobím plným stresu,
obav a úzkostí. Pokud nejsou pod kontrolou, mohou člověka nejen
omezovat, ale také se rozvinout do panických atak a depresí. Jóga a
ájurvéda představují cestu, jak tyto stavy rozpoznat a zvládnout.
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Komunitní centrum informuje
Rádi bychom Vám blíže představili aktivity v Komunitku, které reagují na momentální zájem

a hlavně na nabídku aktivních lidí, kteří jsou schopni nabízet své dovednosti a znalosti a sdílet je
s ostatními.

První skvělou aktivitu, kterou bychom Vám rádi ukázali, je úterní odpolední

Poradna a cvičení s fyzioterapeutem Ivanou Blížencovou
„Dlouhý čas se věnuji cvičení a následné-

mu vzdělávání v oblasti návratu ke zdravému
fungování těla. Lépe se o takových činnostech
konkrétně a osobně hovoří než píše... Zkusím
to více přiblížit pro ty, kdo mají chuť pro Sebe
něco udělat či se o Svém těle něco více do-
zvědět.

Poradnu jsme zavedli s myšlenkou na pros-
tor a čas pro zodpovězení dotazů lidí s boles-
tmi těla.Těch kteří chodívají cvičit, i těch,
kteří se obávají hýbat se jiným způsobem, než
je pro ně obvyklý.

Když se takový člověk objedná, nejdříve
mi vysvětlí, jakou má starost a případně ukáže
zprávy od lékaře, které dovysvětlí jeho trápe-
ní. Prohlédnu si pěkně jeho tělo a provedeme
některé jednoduché pohyby a cviky, které sve-
de, abych porozuměla souvislostem bolesti.
Pak si povídáme o tom, proč to tak je, které
části těla pracují moc a které nikoli, kde se tím změnilo postavení klou-
bů a následkem i postoj celé figury. Když najdeme zřejmé souvislosti
ve způsobu stravování, kvalitě spánku či psychickému nastavení, hle-
dáme cestu, jak si pomoci prostřednictvím osobně nastaveného cviče-
ní. Pokud daná osoba nemá problém s bylinami, hledáme podpůrnou
fytoterapii.

Podstatou takovýchto setkání je chuť porozumět vlastní tělesné
schránce a potřeba se začít uzdravovat prostřednictvím pohybu. Mám
bohatou zkušenost s tím, že když rozumíme proč něco bolí, najde se
dobrá vůle k práci na Sobě a tedy i k návratu k rovnováze!

Přijít může kdokoli, maminky s dětmi, dámy i pánové každého
věku... jedinou podmínkou je ochota osobně se podílet na zlepšování
Své kondice.

Skupinové cvičení se koná každé úterý od 16.30 a trvá hodinu a půl.
Setkáváme se v prostorné místnosti s okny do zahrady a když je hez-

ké počasí, tak cvičíme v zadních prostorách komunitní zahrady. Cviče-
ní zahrnuje prvky rehabilitační, jogu, meridiánové cviky, čchi-kung
(tedy cvičení pro posílení imunity), ale také cviky pro posílení rovno-
váhy a zpevnění těla. Vždy cvičíme tak, abychom respektovali stav
Svého těla.

Na začátku se ptám, jakou má kdo starost a přizpůsobuji tomu cviče-
ní. Je tedy úplně běžné a v pořádku, že někdo ještě cvičí, zatímco někdo
jiný už odpočívá, protože to potřebuje.

Osobně si velmi cením laskavé atmosféry. V takové se každý dove-
de cítit bezpečně a může se tak plně věnovat cvičení. Velmi často je to
jediný čas, kdy jsme plně přítomni ve Svém těle a dovolíme si v něm i
bydlet!

Pokud zvažujete, že si to přijdete osobně zkusit, potřebujete jen po-
hodlné oblečení a karimatku nebo deku na cvičení. Boty nejsou potře-
ba, nohy i chodidla lépe cvičí v ponožkách či naboso.“

Bezplatná Poradna – úterý 14.00–16.00 hod.  (na objednání)
Skupinové cvičení – úterý 16.30–18.00 hod.  (80 Kč / za cvičení)
Pro objednání či více informací kontaktujte Ivanu Blížencovou na

tel. 601 270 000.

FamilyPoint Nakolice
Všem dětem a jejich maminkám, tatínkům, babičkám... se na vědo-

most dává, že v Nakolicích na sále vzniklo nové místo pro setkávání
dětí a jejich rodičů.

Díky spolupráci s Městem Nové Hrady a Komunitním centrem
v Nových Hradech se podařilo vyzískat z grantových programů finanč-

V současné době fungují
a Komunitko nabízí tyto možnosti:
¡ Poradenská činnost
¡ Keramická dílna
¡ Fyziocvičení
¡ Dětský klub
¡ Výtvarný kroužek
¡ Tvořivá dílna
¡ Hobby dílna
¡ Lepení dřevěných modelů
¡ Dětská herna
¡ Mimihrátky
¡ Trénování paměti pro seniory
¡ Mlýnek na mouku
¡ Vločkovač
¡ Odběrné místo zeleniny KPZ
¡ Sdílená kancelář
¡ Komunitní zahrada
¡ Rodinné konstelace
¡ Taneční meditace

pokračování na str. 27
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ní prostředky na nákup řady zajímavých a zá-
bavných hraček, stavebnic, knih a výtvarných
potřeb, které pomohou zpestřit dětem jejich
volný čas strávených v našem novém Family-
Pointu. Do budoucna bude ještě pořízen ma-
sivní mobiliář k bezpečnému uložení hraček a
výtvarných potřeb.

FamilyPoint je určen nejen pro rodiny z Na-
kolic a Nových Hradů, ale i z okolních osad
a obcí.

Poprvé jsme vše úspěšně vyzkoušeli při
tradičním nakolickém posvícení, které pro-
běhlo na konci srpna. Nádherně se ukázalo, že
kdo si hraje, nezlobí!

Rádi bychom na tuto akci navázali a setká-
vali se v nakolickém sále pravidelně. Je možné
se zde potkat při jakýchkoliv příležitostech,
např. při narozeninových oslavách nebo setká-
ní naplánovat individuálně podle potřeb na-
šich rodin a především našich dětí. Doufám, že
nový FamilyPoint bude hojně využíván, a tím
naplní smysl a důvod jeho vzniku.

V případě zájmu o setkání nebo jakéhoko-
liv dotazu prosím kontaktujte Věrku Tröstlo-
vou na tel. 724 553 534.

Hlasová dílna
s Dominikou Hornerovou

Dominika se věnuje práci s hlasem a pohy-
bem od doby, kdy se narodila. Zkušenosti po-
sbírala nejen při hrách s dětmi ve školce a ve
škole, kde pracuje a pořádá zájmové kurzy,
ale absolvovala i spoustu hlasových wor-
kshopů. V Miláně navštěvovala circlesong
songs inspirované sbory Bobby McFerrina
a užila si i Bodyvoice workshop s israel-
skou hlasovou guru Smadar Emor, kterýse
věnoval integraci hlasu v pohybu. V součas-
né době začíná třetí rok, tříletého výcviku
tanečně-pohybové terapie Vědomé tělo, pod
vedením Reny Milgrom.

Co můžete od hlasově-pohybového work-
shopu čekat?

„Budeme spolu zpívat a hrát si s hlasem.
Nebudeme se nic učit, ale spíše se budeme ladit
a objevovat, co to znamená se svobodně proje-
vit hlasem a pohybem. Vyzkoušíme různé
dechové techniky. Můžeme u toho křičet i
skákat, nebo ležet na zemi a hlasitě se smát.
Použijeme k tomu prvky tanečně-pohybové
i drama terapie. Pustíme se spolu do prozkou-
mávání našeho potenciálu.“

Nebude potřeba žádných zvláštních pomů-
cek, jen je dobré, aby se všichni dobře oblékli,
budeme pracovat i venku a některé cvičení bu-
dou i velice klidné, až meditativní a budeme
u nich ležet, proto doporučuji nějaké pod-
ložky, aby nám nebyla zima ať už deky, nebo
karimatky, matrace. Určitě si sebou vzít lahev
s vodou a občerstvení.

V sobortu budeme pracovat od 10.00 do
18.00 s pauzou na oběd a druhý den od 9.00 do
13.00 s ohledem na dynamiku skupiny a její
potřeby

Cena za oba dny je 300 Kč

Veškeré aktuální informace a pozvánky na akce v Komunitku můžete sledovat na Face-
bookových stránkách (https://www.facebook.com/komunitko.novehrady)
Zajímá Vás a chybí Vám v Komunitku něco? Máte nápad či nějakou vlastní aktivitu, kterou
byste rádi s ostatními sdíleli? Dejte nám vědět, rádi si o tom popovídáme:)
Kontakt na koordinátora KC:
Lucie Sovová, tel.: 774 766 676, email: kcnovehrady@gmail.com

Komunitní centrum
(pokračování ze str. 26)
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Stolní kalendář
města na rok 2022

Všechny zástupce spolků, zájmových
organizací, škol i dalších subjektů, kteří
plánují kulturní, sportovní nebo společen-
skou akci pro veřejnost v Nových Hradech
a osadách, prosím o dodání podkladů do
stolního kalendáře na rok 2022 nejpozději
do 31. října 2021.

Uvádějte, prosím, datum (případně čas a
místo konání), název akce a pořadatelskou
organizaci. Termíny akcí můžete nahlásit
osobně v infocentru nebo zaslat elektro-
nicky společně s fotografií k dané akci
z letošního roku (pokud nebyla letos zruše-
na z důvodu epidemiologických omezení).

Žádám také všechny podnikatelské sub-
jekty, živnostníky, spolky… kteří jsou uve-
deni v seznamu kontaktů, aby své kontakty
překontrolovali, případně doplnili, tak aby
tento přehled mohl být aktuální. Ti, kteří
v seznamu nejsou a měli by zájem být uve-
deni, nebo naopak jsou uvedeni a zájem již
nemají, prosím taktéž o sdělení.

Předem všem moc děkuji za ochotu a
spolupráci.

Ing. Jitka Duspivová, KIC Nové Hrady

Kontakt:
Kulturní a informační centrum Nové Hrady,
nám. Republiky 46, tel.: 386 362 195
e-mail: infoc@novehrady.cz

Novohradští výrobci originálních
potravinových, řemeslných a uměleckých

produktů se prezentovali v Kaplici
Ve dnech 17. a 18. září se v Kaplici uskutečnila výstava Kaplický

Ušák. Šlo o akci, na které se prezentovali chovatelé hospodářských zvířat
a další organizace, které mají blízko k zemědělství, rybářství, myslivosti
a pěstování užitkových i okrasných rostlin. Na této open air výstavě však
nechybělo ani sdružení Novohradsko-Doudlebsko, které sice působí
hlavně v oblasti cestovního ruchu, ale jednou z jeho aktivit je vyhledávání
a propagace originálních řemeslných, potravinových a uměleckých produktů,
které vznikají ve stejnojmenné turistické oblasti. Součástí programu Kaplického Ušáka bylo již
tradičně předávání certifikátů marketingové značky „Opravdu od nás“, výrobcům, kteří koncem
srpna své výrobky obhájili před certifikační komisí.

Kromě této slavnostní akce zajistilo Novohradsko-Doudlebsko prostor pro čtyři prodejní
stánky, kde své výrobky mohli nositelé této značky nabízet. V jednom stánku se prodávalo pivo
a klobásy ze Zevlova mlýna. V druhém stánku pak byly nabízeny různé druhy paštik, nakláda-
ných sýrů a další dobroty z produkce novohradské firmy Smlsni to, která svoji pestrou nabídku
doplnila i ručně vyráběnými voňavými mýdly. Třetí stánek si pak vzala na starosti kaplická ka-
várna Kap Café a na čtvrtém stánku mohli zákazníci nalézt pestrou směsici počínaje Borovan-
ským borůvkovým vínem, likéry ze Svachovky, bylinnými čajovými směsmi, kmínem, mákem,
džemoládami, ovocnými sirupy a konče užitnou a dekorační keramikou a šperky, které vyrábí
Andrea Novák Vachová  z Nových Hradů.

Michal Jarolímek, info@novohradsko-doudlebsko.cz
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MISTROVSTVÍ SVĚTA V KARATE WUKF 2021
RUMUNSKO Cluj - Napoca

Český kata tým mužů vybojoval stříbrnou medaili
na světové šampionátu

Ve dnech 24. - 26. září 2021 se v rumuské Cluj - Napoca pod zášti-
tou World union karate federation konalo 9. Mistrovství světa v karate.
Tohoto šampionátu se účastnilo přes 1350 závodníků ze 42 zemí světa.

S výpravou státní české reprezentace WUKF odjeli také jihočeští
karatisté. Na toto mistrovství byli nominováni vedením české reprezen-
tace WUKF za výsledky na šampionátech v letošním a loňském roce.

V disciplíně kata týmů mužů +34 let vybojoval český tým ve složení
kpt. Mgr. Martin Sláma MBA (instruktor služebních příprav policie ČR
ochranné služby Praha), kpt. Ing. Martin Hermann (instruktor služeb-
ních příprav Krajského ředitelství policie ČR Jihočeského kraje) a kpt.
Mgr. David Šenkýř (vojenský policista – AČR Tábor) stříbrnou medai-
li. Náš tým skončil dvě desetiny bodu za vítězným italským týmem.
V této disciplíně se hodnotí synchronizace všech členů týmu a samo-
zřejmě technická bezchybnost zacvičené povinné sestavy postojů, kry-
tů, úderů a kopů. V silně obsazené soutěži jednotlivců v disciplíně kata
muži (+ 50 let) získal Martin Hermann bodované 6. místo, Martin
Sláma v disciplíně kata muži (+40 let) 7. místo a David Šenkýř v téže
kategorii obsadil 9. místo.

Jihočeští závodníci z oddílu Sebeobrany Allkampf-Jitsu Sportovní-
ho klubu policie České Budějovice a TJ karate Nové Hrady přiváží
domů nejen cenný kov z Mistrovství světa, ale také neocenitelné zkuše-
nosti, které budou předávat našim členům na tréninku. Děkuji za spolu-
práci v týmu a vzornou reprezentaci v zahraničí.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Na Mistrovství světa v karate WUKF v rumunské Cluj - Napoca vybojo-
val český kata tým muži stříbrnou medaili ve složení David Senkýř, Mar-
tin Hermann a Martin Sláma

Akademické Mistrovství České republiky 2021 v karate

Titul Mistra ČR vybojoval
Tomáš Hermann

V sobotu 4. září 2021 se utkaly na Akademickém Mistrovství ČR
v Olomouci mimo jiných sportovců studentů Vysokých škol i špič-
ky Českého karate. Šampionátu se účastnili studenti osmi fakult Vy-
sokých škol z celé ČR.

Dopoledne se konala soutěž kata, ve které obsadil čtvrté místo
Tomáš Hermann. V odpoledních hodinách se soutěžilo ve sportov-
ním zápase dvojic „kumite“. V této kontaktní kategorii Tomáš Her-
mann startoval ve váhové kategorii nad 84 kg, kde s přehledem
zvítězil. V kategorii kumite muži bez rozdílu hmotnosti vybojoval
Tomáš stříbrnou medaili, a tak do Jižních Čech putovala další me-
daile a  titul Akademického Mistra ČR v karate.

Tomáš reprezentoval nejen Jihočeskou univerzitu, ale také Jihoče-
ský kraj, který podporuje talentované sportovce a přivezl další zkuše-
nosti, které bude předávat našim mladým cvičencům na tréninku.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Zpráva z Valné hromady
Tělovýchovné jednoty Nové Hrady

V pátek 2.7. 2021 se konala Valná hromada Tělovýchovné jednoty
Nové Hrady. Tato se dle svých stanov koná jednou za čtyři roky a jedná
se vždy o volební Valnou hromadu. Konec volebního období sice
skončil „starému“ výboru TJ dne 7.10. 2020, ale zákon povoloval, aby
stávající výbor vedl TJ ještě 3 měsíce po skončení mimořádného –
nouzového stavu. Valné hromady se zúčastnili za Město Nové Hrady
starosta Mgr. Vladimír Hokr a místostarosta Mgr. Michal Jarolímek,
též jako členové TJ Nové Hrady. Na začátku schůze bylo potřeba
schválit všechny podané žádosti o finanční dotace, které byly podány
v době mimořádného - nouzového stavu, což následně všichni přítomní
schválili. Následoval příspěvek předsedy TJ ve kterém bylo mimo jiné
řečeno, že výbor TJ odsouhlasil snížení příspěvku za člena TJ pro rok
2021: do 18-ti let 200 Kč, nad 18 let 300 Kč vzhledem pandemii
COVID 19, který je třeba vybrat do konce měsíce září 2021. No a poté
přišly zprávy vedoucích oddílů a trenérů a na závěr příspěvek starosty
města, který poděkoval za práci všem trenérům a členům TJ. Poté ná-
sledovala volba nového výboru TJ na další čtyřleté období. Navrženi
byli tito členové : Ivan Dorotovič, Martin Hermann, Pavel Šebela st.,
Václav Janoušek, Milan Vicány, Marie Dorotovičová, Vítězslav Je-
línek st., Radek Fáč a Tomáš Dorotovič. Všichni navržení byli ná-
sledně zvoleni za členy výboru TJ Nové Hrady a ten si mezi sebou
zvolil ze předsedu Ivana Dorotoviče a místopředsedu Martina Her-
manna. Novým členem se stal Tomáš Dorotovič, který bude za-
jišťovat dotace a granty pro TJ, které dříve zpracovával Michal
Jarolímek, za což mu patří velký dík. I přes to, že byla provedena
velká propagace Valné hromady, tak účast ze strany sportovců TJ
byla velmi malá. Velký dík patří městu Nové Hrady a všem sponzo-
rům, kteří dlouhodobě podporují činnost naší Tělovýchovné jednoty
Na závěr mi dovolte abych popřál „staronovému“ výboru a všem
sportovcům TJ Nové Hrady hodně sportovních úspěchů, ale přede-
vším hlavně hodně zdraví.

Ivan Dorotovič, předseda TJ Nové Hrady

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Tímto prosíme uživatele nádob na biologicky rozložitelný odpad

(hnědé BIO popelnice), aby tyto nádoby dále nepřetěžovali.
V současné době opakovaně dochází k situacím, kdy jsou nádo-

by přetěžovány zejména spadanými plody ovoce. Maximální možná
nosnost hnědé plastové nádoby, kterou domácnostem poskytuje
obec, je dle výrobce 80 kg, nádoby mnohdy mají nad 100 kg.

Musíme vás upozornit na plné právo svozové firmy odmítnout
nádoby vysypat, a to zejména z důvodu možného poškození samot-
né nádoby i možné újmy na zdraví pracovníka. V takovémto případě
nebude uznána reklamace poškozené nádoby a bude na uživateli,
jak s nevysypaným odpadem naloží.

Při větším množství biologického odpadu doporučujeme rozložit
množství odpadu na více svozů. Biologicky rozložitelný odpad lze
kompostovat na zahradě uživatele a humus z odpadu využívat jako
hnojivo.
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Firma Redtenbacher cz s.r.o
hledá do svého závodu

v  Borovanech

2 �eny do novì
otevírané lisovny

dvousměnný provoz

Nabízíme:
příjemné pracovní prostředí

v malém kolektivu
zázemí zahraniční firmy

Stravenkový paušál 50 Kč denně
částečně hrazené dojíždění

Příplatky za odpolední směnu
13. a 14 plat

plat po zkušební době
až 20.500 Kč brutto

Informace na tel. čísle:
727 879 278 p.Vodhánil

nebo e-mail:
jan.vodhanil@redtenbacher.at

Firma Redtenbacher CZ
hledá do nově otevírané lisovny v Borovanech

2 seøizovaèe
hydraulických lisù

Požadavky:
Vzdělání v  oboru kovo, elektro

Praxe v  oboru vítána ¡ znalost němčiny vítána
dvousměnný provoz

Nabízíme:
práci v  novém závodě

zaškolení v mateřském závodě v Scharnsteinu
příplatek za odpolední směny

příjemné pracovní prostředí
malý kolektiv ¡ zázemí zahraniční firmy

částečně hrazené dojíždění
Stravenkový paušál 50 Kč denně
13. a 14. plat ¡ věrnostní prémie

Informace na tel. čísle: 727 879 278 p. Vodhánil
nebo e-mail: jan.vodhanil@redtenbacher.at

Firma Redtenbacher CZ
hledá do nově otevírané lisovny v Borovanech

seøizovaèe vstøikovacích
lisù Battenfeld

Požadavky:
Vzdělání v  oboru kovo, elektro

Praxe v  oboru vítána ¡ znalost němčiny vítána
dvousměnný provoz

Nabízíme:
práci v  novém závodě

zaškolení v mateřském závodě v Scharnsteinu
příplatek za odpolední směny
příjemné pracovní prostředí

malý kolektiv ¡ zázemí zahraniční firmy
Stravenkový paušál 50 Kč denně

částečně hrazené dojíždění
13. a 14. plat ¡ věrnostní prémie

Informace na tel. čísle: 727 879 278 p.Vodhánil
nebo e-mail: jan.vodhanil@redtenbacher.at
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FOTOMOZAIKA
Z koncertu Na zdraví! 25.9.2021

Dechová hudba Babouci Dechová hudba Podhoranka

Dechová hudba Skoroňáci
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