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Foto z kytarového festivalu, o kterém se podrob-
ně dozvíte na dvou stranách uvnitř NZ. K.J.

Radost z namalovaného obrazu v galerii při
říjnových DOA.                                         K.J.

Budova novohradského komunitního centra a
městské knihovny má od října nové označení,
které nelze přehlédnout. K.J.

Jablečný štrůdl prostě k podzimu patří i ve školce. O dalších aktivitách v článku z MŠ.      K.J.

Podzim s ochráncem
Pokud nečerpáte informace jenom z „pouličních sociálních sítí“ nebo ze sociálních sítí jako

je třeba Facebook apod. a chcete se něco podstatného dozvídat, mohl Vás zaujmout nový seriál
z prostředí českého školství. Česká televize připravila na podzimní neděle seriál Ochránce a
myslím si, že velmi dobře ukázala „dvě věci“. Jednak se velmi seriózně námětově i herecky za-
bývá prostředím českého školství, kam ale samozřejmě spadá nejenom žák a učitel, ale i rodičo-
vé. Odehrané příběhy a situace vykreslují modelové příběhy, které se prostě ve školách dějí a jsou
uvěřitelné. A druhá věc, která z toho vyplývá a možná je daleko důležitější, je fakt, že sotva něco je
v příbězích jednoznačně černobílé. Zkrátka že v životě, kde se toho děje zároveň tolik a každý účast-
ník to vnímá ze svého úhlu pohledu, je někdy velmi těžké najít to „optimální a pravdivé“.

Seriál Ochránce je vlastně velmi dobrým „trenažérem“ na veškerý život, ačkoli se děje v jed-
né konkrétní oblasti, tedy ve školství. Ochránce se nám snaží napovědět, že lidé nemusí být „ne-
přáteli“ jenom proto, když je někdo jiný a jinak vnímá a vidí věci kolem sebe. Ochránce může
vlastně lidi ochránit od pocitu beznaděje, že celý svět nestojí za nic. Naopak, svět stojí za všech-
no a lidi se jenom musí umět domluvit. K. Jarolímková

Žárský rybník na obraze je jeden z motivů listopadové výstavy v Koželužně. Bude to výstava
nejen pro rybáře.                                                                                                                     K.J.
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FOTOMOZAIKA
Říjnový podzimní čas ve školách byl pestrý a barevný.
Nechť takový je i nadále. Více se o něm dočtete uvnitř NZ.

Výpravy za vodou dětí ze školní družiny Den stromů slavily děti v ŠD

Den úsměvů v ŠD

Drakiáda u žabiček v MŠ

Mezinárodní den zvířat

Podzimníček se „narodil“ ve školní družiněPolicie České republiky v MŠ

Rybník Kapříkovec můžete najít ve školní družině
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Zápis z 97. schůze městské rady
ze dne 13.09.2021

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 96. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 96. jednání rady města.

� 2. Pomoc Moravě – revokace
Rada schvaluje poskytnutí finančního daru
ve výši 20.000 Kč obcím zasaženým torná-
dem v červnu 2021 prostřednictvím veřej-
né sbírky (transparentního účtu) pro městys
Moravská Nová Ves a pověřuje starostu
podpisem Darovací smlouvy. Rada města
dále pověřuje starostu města koordinací této
a další pomoci.
(Rada opakovaně projednala návrh Darova-
cí smlouvy ve věci poskytnutí finančního
daru obcím zasažených tornádem v červnu
2021, který obdržela od Sdružení místních
samospráv, z. s., Zlín s tím, že finanční dar
může být do veřejné sbírky poskytnut pouze
prostřednictvím vyhlášené veřejné sbírky,
jejímž zřizovatelem je Sdružení místních
samospráv, z. s., Zlín. Původní znění usne-
sení č. 12 z 92. schůze městské rady ze dne
26.07.2021 ve znění „Rada schvaluje pos-
kytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč
obcím zasaženým tornádem v červnu 2021
prostřednictvím veřejné sbírky (transparent-
ního účtu) Jihomoravského kraje a pověřu-
je starostu podpisem Darovací smlouvy..“
bude revokováno a změněno „Rada města
schvaluje poskytnutí finančního daru ve
výši 20.000 Kč obcím zasaženým tornádem
v červnu 2021 prostřednictvím veřejné sbírky
(transparentního účtu) pro městys Moravská
Nová Ves, č.ú. 6013185339/0800 a pověřuje
starostu podpisem Darovací smlouvy..“.)

� 3. Zápis finanční komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
finanční komise ze dne 13.09.2021.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise ze dne 13.09.2021 s doporučením pro
radu.)

� 4. Výběrové řízení na akci „Veřejná
prostranství ve městě N. Hrady a
osadách, číslo žádosti:
21/006/19210/231/009/001472“
Rada města schvaluje dodavatele společnost
ERTL Milan s.r.o., Kaplice na akci: Veřejná
prostranství ve městě N. Hrady a osadách,
číslo žádosti: 21/006/19210/231/009/001472
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise ve věci posouzení a hodnocení zadáva-
cího řízení na akci Veřejná prostranství ve
městě N. Hrady a osadách. V rámci zadáva-

cího řízení byly posuzovány nabídky, které
podaly společnosti ARCHATT PAMÁTKY,
spol. s r.o., MK PROJEKTStav s.r.o., ERTL
Milan s.r.o., TexColor stavební, s.r.o.,
ASFALT OK GROUP s.r.o. Finanční ko-
mise doporučuje radě města podepsat smlou-
vu se společností ERTL Milan s.r.o.,
Kaplice, která podala nejvýhodnější nabíd-
ku s nabídkovou cenou 2.062.797,28 Kč
bez DPH. )

Zápis z 98. schůze městské rady
ze dne 20.09.2021

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 97. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 97. jednání rady města.

� 2. Prodej pozemku – Filipková
(po zveřejnění)
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 511/3 (dle GP parcela vznikla oddě-
lením od parc. č. 511/1) o výměře 152 m2

v k. ú. Obora u Vyšného pí. H. Filipkové,
České Budějovice za částku 100 Kč/m2

(+ 1/2 nákladů spojených s pořízením GP)
a postupuje návrh ke schválení zastupitel-
stvu města.
(Po zveřejnění záměru prodeje části poze-
mku parc. č. 511/1 v k. ú. Obora u Vyšného
(nově dle GP pozemek parc. č KN 511/3,
k.ú. Obora u Vyšného o výměře 152 m2) rada
projednala žádost pí. H. Filipkové, České
Budějovice o koupi tohoto pozemku.)

� 3. Prodej pozemků Lívanec (po zveřejnění)
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 511/4 (dle GP parcela vznikla oddě-
lením od parc. č. 511/1) o výměře 86 m2

v k. ú. Obora u Vyšného manželům J. a M.
Lívancovým, České Budějovice za částku
100 Kč/m2 (+ 1/2 nákladů spojených s poří-
zením GP) a postupuje návrh ke schválení
zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru prodeje části poze-
mku parc. č. 511/1 v k. ú. Obora u Vyšného
(nově dle GP pozemek parc. č KN 511/4,
k.ú. Obora u Vyšného o výměře 86 m2) rada
projednala žádost manželů J. a M. Lívanco-
vých, České Budějovice o koupi tohoto po-
zemku.)

� 4. Prodej pozemku – Tampier
(po zveřejnění)
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 1304 v k.ú. Nakolice o výměře
1068 m2 panu Ing. P. Tampierovi, České
Budějovice za částku 100 Kč/m2 a postupu-
je návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru prodeje pozemku
parc. č. 1304 v k. ú. Nakolice o výměře
1068 m2 rada projednala žádost Ing. P.

Tampiera, České Budějovice o koupi toho-
to pozemku.)

� 5. Prodloužení nájemní smlouvy –
Morong
Rada města bere na vědomí žádost J. Mo-
ronga, bytem Nové Hrady o prodloužení ná-
jemní smlouvy k nemovitosti v k.ú. Nové
Hrady – část pozemku parc.č. KN 827/1,
k.ú. Nové Hrady.
Rada města schvaluje záměr pronajmout část
pozemku parc.č. KN 827/1, k.ú. Nové Hrady
o celkové ploše 400 m2 dle návrhu, na dobu
určitou pěti let, za částku 2 Kč/m2/rok a po-
věřuje tajemníka MěÚ zveřejněním záměru
na úřední desce města.
(Rada obdržela žádost pana J. Moronga,
bytem Nové Hrady o prodloužení nájemní
smlouvy k nemovitosti v k.ú. Nové Hrady
– část pozemku parc.č. KN 827/1, k.ú. Nové
Hrady za stávajících podmínek.)

� 6. Smlouva o budoucí smlouvě –
Rezidence Nové Hrady, a.s.
Rada města bere na vědomí Smlouvu o budou-
cí smlouvě kupní se společností REZIDENCE
Nové Hrady a.s., Nové Hrady pro převod
technické infrastruktury v rámci akce „Pro-
dloužení kanalizace a kanalizační přípojky
pro parc. č. st. 52/1 a st. 53 v k.ú. Nové Hra-
dy“. Rada postupuje návrh ke schválení za-
stupitelstvu města..
(Rada obdržela od společnosti REZIDENCE
Nové Hrady a.s., Nové Hrady návrh Smlou-
vy o budoucí smlouvě kupní. Návrh smlou-
vy řeší převod technické infrastruktury
v rámci akce „Prodloužení kanalizace a ka-
nalizační přípojky pro parc. č. st. 52/1 a st.
53 v k.ú. Nové Hrady“. Cena předmětu
převodu činí 1.000 Kč.)

� 7. Prodej elektrokol + dohoda
o ukončení – Jihočeská centrála
cestovního ruchu
Rada města schvaluje Kupní smlouvu na
elektrokola a smlouvu o dalším provozu
půjčovny elektrokol s Jihočeskou centrálou
cestovního ruchu, České Budějovice a Do-
hodu o ukončení Smlouvy o provozování
elektrokol v rámci projektu „Elektrokola se-
niorům“ a pověřuje starostu jejich podpisem.
(Rada obdržela od Jihočeské centrály ces-
tovního ruchu, České Budějovice návrh
Kupní smlouvy na elektrokola a smlouvu
o dalším provozu půjčovny elektrokol a
Dohodu o ukončení Smlouvy o provozo-
vání elektrokol v rámci projektu „Elektro-
kola seniorům“ ve věci koupě 6 ks elektrokol
značky Apache Elegance za cenu 500 Kč/ks.
Jedná se o elektrokola provozovaná v rám-
ci Smlouvy o provozování elektrokol ze dne
11.8.2015. Tato smlouva pozbyde platnosti
uzavřením kupní smlouvy.)

� 8. Rozpočtové opatření č. 10/2021
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 10/2021.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 10/2021.)

� 9. Veřejné pohřebiště – Krajský úřad Jčk
Rada města bere na vědomí Souhlas Kraj-
ského úřadu Jihočeského kraje s Řádem ve-
řejného pohřebiště města Nové Hrady na
pozemku parc. č. 806 v k.ú. Nové Hrady.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4



4 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ listopad 2021

(Rada obdržela Souhlas Krajského úřadu Ji-
hočeské kraje s Řádem veřejného pohře-
biště města Nové Hrady na pozemku parc.
č. 806 v k.ú. Nové Hrady.)

� 10. Vyhodnocení projektu – Snížení
energetické nároč. Hotel Máj
Rada města bere na vědomí Závěrečné vy-
hodnocení Ministerstva životního prostředí
k akci Snížení energetické náročnosti ob-
jektu bývalého hotelu Máj v Nových Hra-
dech.
(Rada obdržela Závěrečné vyhodnocení akce
(projektu) Ministerstva životního prostředí
k akci Snížení energetické náročnosti objek-
tu bývalého hotelu Máj v Nových Hradech
s výsledkem: Projekt byl realizován v sou-
ladu s podmínkami poskytnutí dotace uve-
denými v právním aktu poskytnutá dotace
se definitivně přiznává.)

� 11. Zápis sociální komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
sociální komise ze dne 17.09.2021 a schva-
luje přidělení bytu č. 4 v DPS Nové Hrady
panu J. Kovářovi, Nové Hrady.
(Rada obdržela zápis z jednání sociální komise
ze dne 17.09.2021 s doporučením pro radu.)

� 12. Zápis finanční komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
finanční komise ze dne 20.09.2021.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční komise
ze dne 20.09.2021 s doporučením pro radu.)

� 13. Žádost o poskytnutí dotace –
Procházky uměním z.s.
Rada města neschvaluje poskytnutí dotace
organizaci Procházky uměním z.s. na akci
Veřejné koncerty protagonistů 2. ročníku
Violin/Viola Masterclass 2021.
(Rada města na základě doporučení finanč-
ní komise projednala žádost o poskytnutí
dotace pro organizaci Procházky uměním
z.s. Jedná se o akci mimořádného významu
„Veřejné koncerty protagonistů 2. ročníku
Violin/Viola Masterclass 2021“. Finanční
komise nedoporučuje radě města schválit
žádost o dotaci.)

� 14. Výběrové řízení na akci „Sportovní
areál N.H. – skatepark, pumptrack“
Rada města schvaluje dodavatele společ-
nost ERTL Milan s.r.o., Kaplice na akci:
Sportovní areál Nové Hrady – skatepark,
pumptrack a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise ve věci posouzení a hodnocení zadáva-
cího řízení na akci Sportovní areál Nové
Hrady – skatepark, pumptrack. V rámci za-
dávacího řízení byly posuzovány nabídky,
které podaly společnosti ERTL Milan s.r.o.
a Bonidee MNG s.r.o. Finanční komise
doporučuje radě města podepsat smlouvu
se společností ERTL Milan s.r.o., Kapli-
ce, která podala nejvýhodnější nabídku
s nabídkovou cenou 2.647.234,10 Kč bez
DPH.)

� 15. Snížení recyklačního poplatku –
Marius Pedersen a.s.
Rada města bere na vědomí oznámení od
společnosti Marius Pedersen a.s., Hradec

Králové ve věci snížení recyklačních poplat-
ků za separovaný odpad PLAST a PAPÍR.
(Rada obdržela oznámení o změnách od
společnosti Marius Pedersen a.s., Hradec
Králové ohledně snížení recyklačního po-
platku za separovaný odpad PLAST a za se-
parovaný odpad PAPÍR s platností od
01.09.2021.)

� 16. Dodatek ke smlouvě – ASEKOL a.s.
Rada města schvaluje Dodatek č. 4 Smlou-
vy o zajištění zpětného odběru elektrozaří-
zení se společností Asekol a.s. Praha a
pověřuje starostu jeho podpisem.
(Rada města projednala návrh na uzavření
Dodatku č. 4 Smlouvy o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení. Návrh Dodatku je
předkládán z důvodu legislativní změny.)

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

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

Zápis z 99. schůze městské rady
ze dne 29.09.2021

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 98. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 98. jednání rady města.

� 2. Zadávací dokumentace Stavební
úpravy domu Komenského ulice č.p.
188, Nové Hrady
Rada města schvaluje zadávací dokumentaci
k veřejné zakázce: Stavební úpravy domu
Komenského ulice č.p. 188, Nové Hrady.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací
dokumentace k veřejné zakázce: Stavební
úpravy domu Komenského ulice č.p. 188,
Nové Hrady.)

� 3. Jmenování komise pro posouzení
a hodnocení nabídek k VZ – Stavební
úpravy domu Komenského ulice
č.p. 188, Nové Hrady
Rada města jmenuje komisi pro posouzení a
hodnocení nabídek na akci: Stavební úpra-
vy domu Komenského ulice č.p. 188, Nové
Hrady ve složení: Ing. Pavel Hamberger,
Josef Sýkora a Miroslav Šlenc, náhradníci:
Bc. Roman Schmidt, Jaroslav Faktor a Bc.
Vlasta Kučerová.

(Rada obdržela návrh na jmenování komise
pro posouzení a hodnocení nabídek k ve-
řejné zakázce – Stavební úpravy domu Ko-
menského ulice č.p. 188, Nové Hrady.)

Zápis ze 100. schůze městské rady
ze dne 6.10.2021

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 99. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 99. jednání rady města.

� 2. Pacht – k.ú. Nakolice
Rada města schvaluje záměr pachtu země-
dělské půdy v k.ú. Nakolice (dle návrhu) a
pověřuje tajemníka MěÚ Nové Hrady zve-
řejněním na úřední desce města.
(Rada projednala návrh na vyhlášení zámě-
ru pachtu zemědělské půdy v k.ú. Nakolice
ve vlastnictví města Nové Hrady.)

� 3. Prodej pozemků – Juránková
Rada města bere na vědomí žádost o prodej
částí pozemků p.č. 2496 a p.č. 2499/1
v k.ú. Vyšné a pověřuje Osadní výbor Na-
kolice - Vyšné - Obora dalším projednáním.
(Rada obdržela od paní L. Juránkové žádost o
prodej částí pozemků p.č. 2496 a p.č. 2499/1
v k.ú. Vyšné dle přiloženého nákresu.)

� 4. SMOJK – Výstup z jednání s EG.D, a.s.
Rada města bere na vědomí výstup z jedná-
ní mezi EG.D, a.s. a Svazem měst a obcí Ji-
hočeského kraje a postupuje tuto informaci
Finančnímu výboru Zastupitelstva města
Nové Hrady k projednání.
(Rada obdržela výstup z jednání ze dne
29.09.2021 ve věci oceňování věcných bře-
men společností EG.D. Se společností EG.D
a.s. se dlouhodobě vedou jednání o stanovení
výše částky jako jednorázové úplaty za zří-
zení věcného břemene za účelem zřízení
technické infrastruktury tak, aby došlo ke
shodě ohledně postupu výpočtu.)

� 5. Dodatek č. 1 – Jihočeský kraj
Rada města schvaluje Dodatek č.1 ke smlou-
vě o poskytnutí dotace SDO/OEZI/2048/21
s Jihočeským krajem k realizaci projektu
Vybavení MŠ Nové Hrady učebními po-
můckami na podporu technického vzdělá-
vání a pověřuje starostu jeho podpisem.
(Rada města projednala návrh na uzavření
Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dota-
ce SDO/OEZI/2048/21 s Jihočeským kra-
jem k realizaci projektu Vybavení MŠ
Nové Hrady učebními pomůckami na pod-
poru technického vzdělávání v rámci prog-
ramu Podpora školství, 1. výzva pro rok
2021. Dodatek řeší prodloužení realizace
projektu do 31.10.2021 (vyúčtování bude
předloženo do 15.11.2021).)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

pokračování na str. 5
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� 6. Odkup pozemku – Ing. Klůc
Rada města bere na vědomí žádost o odprodej
části pozemku parc. č. 438 o výměře cca
190 m2 v k. ú. Obora u Vyšného v k. ú. Obo-
ra u Vyšného a pověřuje Osadní výbor Nako-
lice, Obora, Vyšné dalším projednáním.
(Rada obdržela od Ing. M. Klůce (bytem
České Budějovice) žádost o odkup části po-
zemku parc. č. 438 o výměře cca 190 m2

v k. ú. Obora u Vyšného za účelem budou-
cího využití jako zahrady. Tato žádost ruší
žádost podanou dne 17.08.2021 s tím, že
žadatel již nemá zájem o odkup částí poze-
mků parc. č. 438 o výměře cca 384 m2 a
parc.č. 459 o výměře cca 561 m2, vše v k. ú.
Obora u Vyšného.)

� 7. Koupě pozemku – Junák český skaut
Rada města bere na vědomí žádost o prodej
části pozemku p.č. KN 1529/(nově se dle
GP č. 474-149Fi/2021 jedná o pozemek
parc.č. KN 1529/25 o výměře 14m2). Rada
pověřuje Osadní výbor Údolí u Nových
Hradů dalším projednáním.
(Rada obdržela od organizace Junák – český
skaut, středisko VAVÉHA České Budějovi-
ce, z.s. žádost o prodej části pozemku p.č.
KN 1529/17 k.ú. Údolí u Nových Hradů
(nově se dle GP č. 474-149Fi/2021 jedná
o pozemek parc.č. KN 1529/25 o výměře
14 m2) za účelem rekonstrukce a přístavby
sociálního zázemí pro základnu Švýcar-
ský dům.)

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

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

� 10. Kontrola (Komise pro projednávání
přestupků) – Jihočeský kraj
Rada města bere na vědomí Protokol o pro-
vedené kontrole – Výkon přenesené působ-
nosti na úseku vymezeném zákonem č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
a zákonem č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
(Rada obdržela od Komise pro projednává-
ní přestupků města Nové Hrady Protokol
o kontrole výkonu přenesené působnosti na
úseku vymezeném zákonem č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, ve znění pozdějších předpisů a záko-
nem č. 251/2016 Sb., o některých přestup-
cích od Krajského úřadu, Jihočeského kraje
– Odbor správní a krajský živnostenský
úřad, odd. správní.)

� 11. Navýšení dotace – TSM N. Hradů

Rada města bere na vědomí žádost ředitelky
Technických služeb města Nových Hradů
o navýšení dotace na rok 2021, a to o částku
350.000 Kč. Rada souhlasí s navýšením do-
tace formou rozpočtového opatření a postu-
puje jej ke schválení zastupitelstvu města.

(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů žádost o na-
výšení dotace na rok 2021, a to o částku
350.000 Kč. Žádost je odůvodněna vyššími
výdaji za opravy herních prvků v rámci
města Nové Hrady a jeho okolí, opravy vý-
tahu KSD Nové Hrady, zvýšenými mzdo-
vými náklady na sezonní pracovníky,
kdy z důvodu poskytnutí malého počtu
klientů z ÚP České Budějovice museli
být přijati zaměstnanci/brigádníci navíc.
Rada souhlasila s navýšením dotace pro
TSM formou rozpočtového opatření ve výši
350.000 Kč.)

� 12. Řád veřejného pohřebiště – TSM
Nových Hradů

Rada města schvaluje Řád veřejného pohře-
biště města Nových Hradů.

(Rada projednala žádost ředitelky TSM No-
vých Hradů o schválení Řádu veřejného
pohřebiště města Nových Hradů. Úprava
Řádu veřejného pohřebiště města Nových
Hradů vznikla v důsledku změn zákonných
předpisů (novela zákona o pohřebnictví).)

� 13. Generální ředitelství HZS ČR -
příslib předběžné alokace pro SDH
Nové Hrady

Rada města bere na vědomí zprávu od MV
GŘ HZS ČR o příslibu předběžné alokace
ve výši 450.000 Kč na pořízení nového
dopravního automobilu v rámci výzvy:
JSDH_V2_2022 – pořízení nového doprav-
ního automobilu.

Rada obdržela od MV GŘ HZS ČR příslib
předběžné alokace ve výši 450.000 Kč
na pořízení nového dopravního automobilu
v rámci výzvy: JSDH_V2_2022 – pořízení
nového dopravního automobilu pro SDH
Nové Hrady.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 4

Projekt: Výměna oken a dveří
na objektu v areálu MŠ N. Hrady

Město Nové Hrady v roce 2021 realizo-
valo za podpory Jihočeského kraje projekt
s názvem Výměna oken a dveří na objektu
v areálu MŠ Nové Hrady, který byl podpo-
řen z dotačního programu Podpora školství
(dotace ve výši 48 000 Kč).

Těžba písku v Nakolické pískovně
Někdy v průběhu září se mě jeden známý zeptal, co je pravdy na tom, že se má opět těžit písek

v nakolické pískovně. Má odpověď byla jednoduchá v tom smyslu, že nikdo mne či radu města
nekontaktoval a ani jinou formou jsem nedostal informace o nějakém novém vývoji využití
„nové“ pískovny.

V polovině září se však ukázalo, že v pískovně nějaký pohyb nastal. Vlastník části pozemků a
iniciátor projektu těžby písku v této lokalitě pan Punda mne oslovil s žádostí o schůzku s tím, že
se objevili zájemci o rozběhnutí projektu těžby písku a následné rekultivace, po které by v této
lokalitě měla vzniknout vodní plocha určená k rekreaci.

Při osobním jednání jsme se domluvili, že v případě, že by zájemci na základě provedení prů-
zkumných sond a vyhodnocení původně schváleného projektu z roku 2007 potvrdili svůj zájem,
dojde k jednání i za účasti zástupců města tak, aby byly znovu otevřeny otázky dopravních tras,
rozsahu těžby, časového plánu využití ložiska a dalších pozitivních i možných negativních
dopadů do města a přilehlých osad.

V současné době tedy v pískovně proběhly pouze sondy, které slouží zájemcům jako podklad
k dalšímu jednání s majitelem pozemku. Pokud budou v budoucnu zahájena nějaká konkrétní
jednání, budeme o nic informovat nejen zastupitele města, ale i občany.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
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Odstartovala nová etapa dotačního programu

Nová zelená úsporám pro obytné domy
Program Nová zelená úsporám přichází s novým konceptem, který se snaží být zase

o něco zajímavějším, přehlednějším a přístupnějším většímu okruhu žadatelů.
Jednou z hlavních novinek je, že program je určený pro celý bytový segment, nejen pro ro-

dinné domy, ale nově též pro bytové domy po celé ČR a třeba i rekreační objekty, které jsou
využívány k trvalému bydlení.

Zároveň došlo ke sloučení s jinými programy, čímž se zájemcům otevřela poměrně široká
nabídka dotací. Vedle hlavní nabídky na zateplení a výměnu oken ve stávajících objektech,
výstavby nových domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu zdrojů tepla, řízené-
ho větrání a instalaci solárních systémů, lze z programu NZU žádat i na instalaci venkovní
stínící techniky, výstavbu zelené střechy, hospodaření s dešťovou vodou a nově také na zříze-
ní dobíjecích stanic pro elektromobil nebo výsadbu stromů v okolí bytových domů.

Po delším období, kdy byly vyčerpány prostředky z kotlíkových dotací, je nyní opět možné
žádat o dotaci na výměnu zdrojů ve stávajících objektech. Pokud stále někdo provozuje jako hlavní
zdroj vytápění kotel 1. či 2. emisní třídy na pevná paliva či lokální topidla na pevná paliva (uhlí, dře-
vo), má nyní poslední příležitost využít dotaci pro přechod na ekologičtější zdroj. Od září 2022 bude
totiž provoz těchto původních zdrojů zakázán pod pokutou až 50 tis. Kč.

U některých opatření došlo k navýšení dotačních částek a byly zavedeny tzv. bonusy, kte-
ré mají motivovat žadatele ke kombinaci více opatření. Např. za každé další opatření lze zís-
kat bonus v řádech desítek tisíc u rodinných domů.

Příjem žádostí odstartoval v polovině října a měl by trvat minimálně do poloviny roku
2025. Jednou z dalších novinek je, že veškerá administrace žádosti probíhá již zcela online a
to jednoduchým nahráním dokumentů přes informační systém.

V případě zájmu o bližší informace se můžete obrátit na spolek Energy Centre České Bu-
dějovice (www.eccb.cz), které nabízí jak bezplatné a nezávislé poradenství, tak i služby ener-
getických specialistů. Tel.: 387 312 580, mobil: 773 124 580, email: eccb@eccb.cz.

Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.

COVID 19 opět roste aneb bez
ohleduplnosti a rozumu to nepůjde

V průběhu října opět začaly růst počty nakažených COVID 19, a to nejen na republikové
úrovni, ale též v našem městě. S ohledem na prognózy odborníků se jedná o stav částečně
předpokládaný, bohužel však zároveň určitá část nakažených je následkem mnohdy neohle-
duplného jednání jednotlivců. Na jednu stranu je jasné, že může docházet k šíření nemoci
„nechtěnou formou“ v zaměstnání nebo ve školách. Dá se pochopit i to, že asi úplně nejde od-
bourat setkávání lidí, různé rodinné akce i třeba akcičky mladých lidí ve formě různých oslav.
Zde je pouze na rodinách, mladých lidech i jejich rodičích, aby vždy zvážili rozsah akcí a rizika
plynoucí nejen pro účastníky těchto setkání, ale právě i dopad na starší či nějakou nemocí
zasažené členy vlastní rodiny.

Na straně druhé jsou však i případy, kdy na tyto akce jdou lidé, kteří ví, že jsou „rizikoví“, tj., že
se třeba setkali s někým nakaženým nebo dokonce sami ví, že mají příznaky této nemoci. Pak svým
kamarádům a potažmo jejich rodinám přináší na oslavy určitě nechtěný dáreček, který se poté logic-
ky může exponenciálně šířit. Tento modelový příklad se bohužel i u nás na Novohradsku stal a v dů-
sledku takovéhoto jednání došlo k šíření nemoci a třeba i k omezení provozu ve školách.

Dalším smutným případem pak je to, že v rodině, kde došlo ke kontaktu s nemocí COVID
19, rodiče, kteří logicky museli vědět o nařízené karanténě, ještě před otestováním PCR tes-
tem i nadále posílali další dítě do školy. I zde byla výsledkem karanténa celé třídy, testování
dětí, komplikace pro jejich rodiče…

Tyto příklady by pro nás měli být určitým mementem k tomu, abychom byli všichni os-
tražití a snažili se minimalizovat rizika podobného komunitního šíření nemoci a zároveň
omezování života mnohých lidí. Chtěl bych proto všechny občany vyzvat k tomu, aby v pří-
padě náznaku možného onemocnění, a tedy i možného přenosu nemoci na druhé, co nejvíce
omezili své sociální kontakty do momentu, kdy formou testování nebudou mít jistotu, že je-
jich pobyt mezi dalšími lidmi nemůže znamenat šíření nemoci.

Je mi jasné, že nemáme šanci zbavit se COVIDu úplně. Věřím však, že díky narůstajícímu počtu
proočkovaných a díky našemu rozumnému fungování, můžeme eliminovat část šíření nemoci a zej-
ména její vážné důsledky v podobě komplikovaného průběhu či dokonce fatálních konců.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

VÝZVA
k podávání žádostí
do Program pro poskytování
dotací nestátním neziskovým
organizacím z rozpočtu města

Nové Hrady

Město Nové Hrady vyhlašuje výzvu k před-
kládání žádostí do Programu pro poskytování
dotací nestátním neziskovým organizacím z roz-
počtu města Nové Hrady na rok 2022.

Datum vyhlášení výzvy: 18. 10. 2021

Termín pro příjem žádostí:
od 18. 10. 2021 do 22. 11. 2021

Místo a způsob doručení žádosti: Žádosti
musí být doručeny v písemné formě nejpozdě-
ji do 22. 11. 2021 do 16.00 hodin na podatelnu
Městského úřadu Nové Hrady. Později doru-
čené žádosti nebudou přijaty a budou vráceny
žadateli.

Oprávněný žadatel: Oprávněným žadatelem
je právnická osoba, která je nestátní nezisko-
vou organizací.

Zaměření žádostí: Žádosti musí být zamě-
řeny na aktivity směřující k udržitelnosti a rozvoji
sportu a tělovýchovy, kultury, cestovního ruchu,
výchovy a vzdělávání, sociálně-zdravotní ob-
lasti a dalších aktivit nekomerčního charakteru,
určených pro děti, mládež, dospělé a seniory.

Jeden žadatel může podat více žádostí, ale
každá žádost musí směřovat pouze do jedné
z následujících podporovaných oblastí:

a) na opravy, údržbu a provoz nemovitého
majetku (ve vlastnictví města nebo žadatele)

b) na činnost přesně specifikovanou
v žádosti

c) na vedení kroužků dětí do 18 let

d) na akce mimořádného významu.

Termín pro způsobilost výdajů: Dotace může
být čerpána na náklady vzniklé od 1.1.2022 do
31.12.2022

Povinné náležitosti žádosti: Povinné náležitos-
ti žádosti o dotaci jsou definovány v Prog-
ramu pro poskytování dotací nestátním
neziskovým organizacím z rozpočtu města
Nové Hrady, který je zveřejněn na strán-
kách www.novehrady.cz

Forma a výše dotace: Forma a výše dotace
v jednotlivých oblastech podpory je defino-
vána v Programu pro poskytování dotací ne-
státním neziskovým organizacím z rozpočtu
města Nové Hrady, který je zveřejněn na
stránkách www.novehrady.cz

Kontaktní osoba v případě dotazů: Lenka
Roulová, investiční odbor, tel. 386 101 056

Úplné znění Programu pro poskytování dotací záj-
movým organizacím z rozpočtu města Nové Hrady,
včetně příloh, dostupné na

https://www.novehrady.cz/program-pro-poskytova
ni-dotaci-nestatnim-neziskovym-organizacim-z-ro
zpoctu-mesta-nove-hrady/d-10307/p1=62
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Listopadová „Zastupitelská anketa“ pro NZ
Vážení čtenáři, v minulé zastupitelské anketě jsem se zeptala, jaké

priority by zastupitelé rádi viděli v městském rozpočtu na rok 2022.
Pouze u dvou z odpovídajících byla zmínka o podpoře kulturních akcí a
aktivit, a to ještě zmínka velmi minimální. V posledním zápisu finanč-
ního výboru města jsou některá doporučení týkající se i „městské kultu-
ry“, která stojí jistě za pozornost. A vzhledem k tomu, že rozpočet
města na rok 2022 je stále ještě v přípravách, určitě by nás všechny
mohlo zajímat, jak se tato oblast bude dál formovat, financovat či vyví-
jet. Děkuji všem za odpovědi a věřím, že všechny informace poslouží a
povedou k dalšímu plánování a k společným vyjednáváním s cílem žít
v kulturním prostředí i v roce 2022.

K. Jarolímková

Otázky a odpovědi do listopadové
Zastupitelské ankety pro NZ
1. otázka se týká oblasti kultury pro rok 2022

V zápisu Finančního výboru Zastupitelstva města Nové Hrady
(část týkající se plnění rozpočtu KIC) je vyjádření: „FV doporu-
čuje radě města při pořádání kulturních akcí zvážit jednotlivé
finanční nároky účinkujících, jejich počet na jednu akci a
možnost výběru vstupného“. Nyní, kdy se připravuje rozpočet
na rok 2022, jaká je Vaše aktuální představa nabídky městské
kultury (kulturní akce a aktivity odboru KIC) směrem k veřej-
nosti? Co by v ní mělo být zachováno a co je zbytné? Co by podle
Vás mělo být jinak a proč? Jak vnímáte nacenění vstupenek na
kulturní akce? A pokud dojde k objektivnímu snížení městské-
ho rozpočtu na „kulturní aktivity“, co by mělo být prioritně za-
chováno?

Marek Petrášek: Nabídka kultury v našem městě je velmi, opravdu
velmi bohatá a snad bude i nadále. Je to dáno tím, že oproti jiným má
náš odbor kultury silnou konkurenci. Na tvorbě programu se v tomto
směru podílí soukromé subjekty, veřejné instituce a v neposlední řadě
místní spolky, jejichž akce osobně i od řady dalších občanů vnímám
jako nejpopulárnější. Je to dáno tím, že jsou postavené na principu
úspěšně aplikovaným i v ekonomice tzv. bottom-up (odspoda k vrcho-
lu). Oproti tomu je městská kultura řízena opačným směrem odshora
dolů, stručně řečeno: víme, co je pro vás to nejlepší. Myslím, že mana-
gement kultury by se měl snažit hledat průnik mezi výše zmíněným, ak-
tivně vytvářet prostor pro spolupráci s ostatními zainteresovanými
subjekty a brát na zřetel demografické faktory. Ve výsledku je možné
dosáhnout větších úspor a všeobecné spokojenosti.
Na otázku, co je zbytné více a co méně, zodpoví nejlépe výzkum veřej-
ného mínění, nástroje k jeho provedení má město dostatečné. Ohledně
cenotvorby vstupného existuje řada aspektů. Každopádně pokud je
možné v Nových Hradech a okolí naplnit kapacitu akce se vstupným
v rozpětí CZK 80 – 400,-, nevnímám jej jako překážku. Pokud dojde na
seškrtávání rozpočtu kultury, nemělo by se to dotknout kofinancování
akcí pořádaných místními spolky.

Bc. Josef Vochoska: Ve Finančním výboru máme zpracovaný rám-
cový plán činnosti na jednotlivá čtvrtletí a jedním z pravidelně kontro-
lovaných odborů městského úřadu je Kulturní a informační centrum
(dále jen KIC). Základním cílem kontroly je dodržení plánovaného roz-
počtu za předcházející rok včetně rozpočtů jednotlivých aktivit KIC –
kulturní a společenské akce, informační centrum, prodejna, CB systém,
Český dům (kino, ubytování), Spolkový dům včetně muzea, Koželužna,
Komunitní centrum s knihovnou, hotel Máj (sál). K nákladům samotné
kultury Finanční výbor ještě připočítává provozní náklady budov, které
souvisejí s činností KIC. To proto, abychom měli přehled o celkových
nákladech novohradské kultury. V současné době náklady na provoz
budov jsou začleněny do rozpočtu Technických služeb města, do bu-
doucna z důvodu přehlednosti a úspor bude efektivnější přiřazovat
tyto náklady rovnou k jednotlivým aktivitám KIC přímo v rozpočtu
města.

Všem členům Finančního výboru je jasné, že městská kultura
nemůže být hodnocena jako podnikatelský subjekt, jsme ale přesvědče-
ni, že i náklady kultury mají své meze. Pro zajímavost uvedu, že kultura
jako taková se podílí na celosvětovém hrubém domácím produktu více
než 50 procenty. Tím nechci říct, že ta naše novohradská kultura musí
být zisková, ale především vedení města by se mělo snažit o vytvoření
co nejlepšího hospodářského výsledku KIC.

Aby se novohradští občané byli schopni orientovat, uvedu výsledek
hospodaření KIC včetně Komunitního centra (Jesle) a provozních nákla-
dů na budovy za rok 2020: výdaje = 6.378 tis. Kč, příjmy = 814 tis. Kč,
výsledek hospodaření = ztráta - 5.564 tis. Kč. Ztráta z hospodaření je
základní ekonomický pojem a neznamená, že se někde něco ztratilo, ale
že bylo jednoduše vydáno více peněz než přijato. Důležité je též sdělit,
že výslednou ztrátu z hospodaření snižují získané dotace města na
městskou kulturu, které díky vítězství města v soutěži Obec přátelská
rodině a významné dotaci na osobní náklady v Komunitním centru
v roce 2020 přesáhly 1 milion Kč.

K hodnocení městské kultury jsme se jako Finanční výbor také už
několikrát veřejně vyjadřovali. Nabídka kulturních, společenských a
vzdělávacích akcí je pestrá a je zaměřena na všechny věkové skupiny.
Některé akce však generují dosti vysoké náklady a na ty nejviditelnější
jsme samozřejmě zastupitele města vždy upozornili.
Jako příklad uvedu dvě akce z roku 2019:
1.) 22.3.2019 hotel Máj - Thom Artway + Hitfakers:
výdaje 96.177,- Kč, příjmy 10.800,- Kč
2.) 5.7.2019 náměstí - Honza Křížek + 05 a Radeček:
výdaje 126.093,- Kč, příjmy 0,- Kč.
Z výsledku jednotlivých akcí je zřejmé, že jakýkoli spolek, fyzická
nebo právnická osoba by takovýmto způsobem nemohla akce pořádat,
z druhé strany nám nezbývá než respektovat názor současného vedení
města nabídnout občanům a návštěvníkům Nových Hradů to nejlepší a
třeba i zadarmo. V okolních srovnatelných a větších obcích ale vidíme
trochu jiný pohled na pořádání akcí se známými interprety, který nám
přijde rozumnější. Jednoduše, pokud se dobře připraví propagace kul-
turní akce a vybírá se obvyklé vstupné, je možné docela slušně vydělat
s tím, že město z výdělku financuje například kulturní a společenské
akce pro děti a mládež (viz město Borovany nebo Trhové Sviny).
A není vůbec nutné mít na akci dvě, tři kapely, stačí pouze jedna, která
dostane pro své vystoupení obvyklý časový prostor a diváci se nemusí
dívat na dlouhé přípravy a balení kapel při jejich střídání na pódiu.

Pokud bude nutné v následujícím roce významně šetřit vzhledem
k napjatému stavu státního rozpočtu, určitě zachovejme akce pro děti a
mládež. Větší společenské akce bude dobré spoluorganizovat s místní-
mi spolky, jejichž členové velmi dobře znají místní poměry a ví, co
místní občany v oblasti kultury zajímá a co by si přáli vidět. Je též
důležité připomenout, že kromě města a spolků se pořádáním kultur-
ních akcí v Nových Hradech zabývají i další veřejné instituce a soukro-
mí podnikatelé - Státní hrad, Kostel svatého Petra a Pavla, Rezidence,
Kamínek, majitelé nebo nájemci místních restaurací a ubytovacích ka-
pacit. I s těmito subjekty je třeba v naší místní kultuře počítat, komuni-
kovat s nimi a plánovat akce tak, aby nedocházelo k jejich zbytečnému
překrývání. Kultura je pro dnešní život nezbytná, z druhé strany je třeba
hledět na to, aby nebylo lidově řečeno „překulturováno“. To se bohužel
vždy projeví ve finančním výsledku kultury města nebo ostatních
pořadatelů.

Vstupné na jednotlivé kulturní a společenské akce v případě vyhlá-
šení jakýchkoli omezení ze strany státních orgánů bych zachoval v sou-
časné výši. Pokud však nebude společenský život nijak omezován,
vstupné bych z důvodu značného nárůstu cen energií a služeb upravil
podle toho, komu jsou jednotlivá představení určena.

Mgr. Vladimír Hokr: Předně musím uvést, že mi v zápisu z jednání
FV chybí jakékoliv konkrétní upřesnění. Je to naprosto prázdné a popu-
listické.

pokračování na str. 9
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Dle mého názoru má naopak město pořádat i akce, které nejsou jen
o tom, kolik z nich plyne příjmů. Jsou to různé přednášky, akce pro se-
niory, kulturně-vzdělávací programy i akce, které jsou prostě i o dopl-
nění nabídky kultury, vedou k pestrosti této nabídky a mají doprovodný
vzdělávací a kultivující charakter. Samozřejmě je třeba hlídat to, aby
celkový objem těchto ne úplně komerčních akcí příliš nezatěžoval roz-
počet. A zde je třeba jasně říci, že rozpočet na akce se u KIC v posled-
ních letech nijak nenavyšuje, spíše má přímých peněz méně.

Přesto počet akcí neklesá a je stále pestrý. To je ale také dáno
tím, že na mnoho aktivit máme dotační peníze (o které ale také mu-
síme umět požádat a dát čas přípravě konkrétních projektů, např.
z česko-rakouského Fondu malých projektů). Tyto dotační aktivity pak
mají často v podmínkách právě to, že jde o akce nekomerční (často zapo-
jující mladé interprety), nevybírá se na nich vstupné nebo jde o vstupné
dobrovolné.

Jindy se zase jedná o tradiční místní akce podporované dlouholetý-
mi partnery města (Novohradská číše, festival Jihočeské Nové Hrady).
Někdy dokonce jde o kombinaci dotace i sponzorů + výběru klasického
vstupného.

Protože se osobně podílím na přípravě projektových žádostí a jsem i
u jednání o akcích, mohu nastínit to, co se pro příští rok plánuje. Záro-
veň musím vyjádřit naději, že již rozsah akcí nebude tolik ovlivňovat
COVID 19.

Určitě bychom rádi zachovali hlavní a tradiční akce. Novohradská
číše by měla být 19.3.2022, na začátku července jistě bude tradiční kon-
cert na náměstí a další doprovodný program v rámci Novohradského
hraní. Na konci července plánujeme další ročník festivalu Jihočeské
Nové Hrady s Jaroslavem Svěceným, na jaře a konec září jsou v plánu
koncerty dechových hudeb a v srpnu divadla pro děti. Pokud budou
úspěšné naše projektové žádosti, pak bychom mohli nabídku akcí dopl-
nit i o další akce, zejména o slavnosti připomínající pověst o záchraně
města před Napoleonovými vojáky (včetně ukázky napoleonské bitvy,
vojenského tábora a jarmarku), rozšířili bychom i zahájení turistické
sezóny a mohli doplnit akce v galerii a muzeu.

Současně též budeme podporovat tradiční akce ve městě (Den
ochrany přírody…, masopust, čertovský rej ad.) i v osadách (setkání ro-
dáků nebo dětský den v Byňově, Údolské slavnosti, Nakolické posvíce-
ní, masopusty ad.).

Prostě kultury i jiných akcí pro všechny věkové kategorie jistě bude
i v roce 2022 dostatek.

Mgr. Michal Jarolímek: Nabídku tzv. městské kultury vnímám za
normálních okolností (tedy pokud nejsou zrovna nařízena nějaká epide-
miologická opatření) jako hodně pestrou, což je samozřejmě dobře.
Myslím si, že „městská kultura“ by měla plnit roli veřejné služby, což
mimo jiné znamená, že by kulturní nabídkou měly být pokryty zájmy
různých cílových skupin. Prostě je dobře, že se při sestavování nabídky
kulturních akcí a aktivit myslí na různé věkové kategorie občanů, na
různé zájmové skupiny a zcela logicky se myslí i na návštěvníky města,
kteří zde tráví dovolenou nebo sem za kulturou přijedou z okolních
měst a obcí. Samozřejmě, že se pak může fanouškovi nějakého kultur-
ního žánru zdát, že je zbytečné pořádat kulturní akci v žánru, kterému
zrovna nefandí. Ale tímto principem by se prostě vedení města a KIC ří-
dit neměla. Takže i když například já, jako osoba, neholduji dechové
hudbě, tak vždy budu podporovat to, aby se koncerty v tomto žánru ve
městě konaly. A předpokládám, že to tak mají i ostatní kolegové zastu-
pitelé.

Na otázku, co by mělo být prioritně zachováno bych tedy nejspíš od-
pověděl, že přece ta pestrost nabídky tak, aby si každá cílová skupina
mohla vybrat to své.

Nacenění vstupenek je vždy trochu alchymie. Je zde mnoho pro-
měnných. Žánr, jméno interpreta, čas a místo konání, kupní síla před-
pokládaných návštěvníků. Takže každá kulturní akce má nakonec
jinou cenu vstupenky a vždy po akci vznikají otazníky, jestli neměly
být vstupenky o něco dražší nebo naopak levnější. Holt po bitvě je
každý generál.

Domnívám se současně, že smysl mají i akce, které jsou pro občany
zdarma nebo kde je tzv. dobrovolné vstupné. Někdy se totiž stane, že
konkrétní kulturní akce je dotována z nějakých krajských, státních či
evropských fondů a u nich pak platí, že výběr vstupného je omezeno či
zcela zakázáno. Ale ty dotace hradí velkou část nákladů, takže pro
městský rozpočet to až takovou zátěž nepřináší.

2. otázka vychází opět z doporučení Finančního výboru, který
uvádí ve své zprávě v oddílu Celkový rozpočet KIC - „FV dopo-
ručuje radě města zaměřit se na rostoucí provozní náklady bu-
dov“. Kde vidíte možnosti ke snížení rostoucích provozních
nákladů budov a jak jich docílit?

Marek Petrášek: Jedno rčení říká, že pokud chcete mít opici, musíte
mít i na banány. Je ale rozdíl, když živíte makaka, šimpanze, nebo rov-
nou gorilu. Myslím si, že v této záležitosti nelze nějakých významných
úspor dosáhnout a v souvislosti s extrémně rostoucími cenami energií
nám zůstanou jen oči pro pláč. Je to důsledek dlouhodobě chybějící
koncepce využívání budov pro kulturní a zájmovou činnost, vzešlé
z jasně definovaných potřeb a absence spolupráce s kvalitními archi-
tekty. Ti totiž mají tu schopnost vnímat stavby a prostor i v širším so-
ciálním kontextu. Na tomto poli se udělalo z mého pohledu spoustu
nezvratných chyb, Rubikon byl překročen.

Bc. Josef Vochoska: Úplně zásadní v diskutované problematice
provozních nákladů budov je vzít v potaz základní ekonomickou po-
učku, že jedině reálná potřeba vytváří funkci. Rozumím snaze vedení
města opravovat městské nemovitosti za pomoci různých dotačních ti-
tulů a souhlasím s tím. Instituce vyhlašující dotační tituly zároveň zve-
řejňují závazné podmínky a ukazatele pro získání dotace, které musí
být následně dodrženy během takzvané doby udržitelnosti projektu. Ta
bývá většinou 5 let. Po uplynutí této doby může město s těmito objekty
nakládat dle svého nejlepšího přesvědčení. Podle mého názoru to je tak,
že budeme budovy nadále maximálně a smysluplně využívat nebo pro-
najímat s péčí řádného hospodáře. Důležité je si také vysvětlit, jaké zá-
kladní položky do provozních nákladů vlastně patří. Je to spotřeba
energií (elektřina, plyn, teplo, voda), spotřeba drobného majetku, pravi-
delné revize, menší opravy a osobní náklady na úklid a správu majetku.
Tyto provozní náklady přepočtené na skutečně využívané plochy KIC
byly v roce 2020 ve výši 1.830 tis. Kč. Opět připomínám, že údaje jsou
převzaty z účetní závěrky Technických služeb města za rok 2020.

Jak docílit snížení provozních nákladů budov?
Nejdříve obecně: momentálně město mimo jiné vlastní několik bu-

dov, které využívá celkově nebo částečně KIC. Patří sem - Český dům,
Spolkový dům (Statek), Koželužna, Komunitní centrum (Jesle) a sál
hotelu Máj. Vůbec nejlépe by bylo, kdybychom měli kulturu pod jed-
nou střechou. To v našich podmínkách samozřejmě úplně nejde, ale při
troše dobré vůle určitě umíme maximálně využívat nabízené prostory.
Budovy nebo jejich části, které neumíme využít, předělejme na bytové
jednotky (pokud to bude možné) nebo je aktivně nabízejme k proná-
jmu. S prodejem nikdy nespěchejme, protože všichni víme, že zdroje
vznikají z majetku a investic. V Nových Hradech máme ještě také dvě
základní školy, kde jsou ve volných časech využívány pouze prostory
tělocvičen. V případě jejich většího využití, například ze strany spolků,
by se zde provozní náklady navýšily jen minimálně. To se sice netýká
místní kultury, ale ve finále by se snižovaly celkové provozní náklady
budov. V obecné rovině jsou ještě důležité technické požadavky - za-
teplení budov, způsob vytápění, kvalita kotlů, rozvody, vnitřní termos-
taty, úsporné žárovky a samozřejmě lidský faktor (zhasínání, zavírání
vody, ...).

Možností, jak docílit snížení provozních nákladů budov, je několik.
Jednu možnost nyní uvedu jako příklad, jak je možné dosáhnout snížení
celkových nákladů KIC o více než jeden milion Kč ročně s tím, že mi
snížení provozních nákladů umožní snížit i náklady mzdové a přináší
nové příjmy ze zisku nebo z pronájmu.

Příklad:
1.) využijeme nabídku NPÚ a muzeum z KSD přesuneme do Státní-

ho hradu – náklady na pronájem expozice budou kompenzovány vstup-
ným do muzea, ušetříme mzdové náklady ve výši cca 420 tis. Kč

Listopadová „Zastupitelská anketa“
(pokračování ze str. 8)

pokračování na str. 10
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2.) galerii z Koželužny přesuneme do Kulturně spolkového domu
(KSD)

3.) do Koželužny dáme atraktivní projekt ziskového Hraničářského
muzea nebo budovu nabídneme k pronájmu – zisk nebo nájem pokryje
náklady galerie v KSD,  úspora = cca 220 tis. Kč

4.) v Českém domě předěláme současné ubytování na 4 až 5 nových
malometrážních bytů – eliminujeme tak ztrátu z provozování ubytovny
ve výši 150 tis. Kč, navíc z pronájmu získáme cca 200 tis. Kč (podpora
nutné investice), úspora = cca 350 tis. Kč

5.) správně už je nyní pronajata bývalá knihovna, kde byly započte-
ny v roce 2020 provozní náklady pouze v symbolické výši 14 tis. Kč a
nájem nově přináší 31 tis. Kč za rok, úspora = cca 45 tis. Kč.

Celková roční úspora města v celkových nákladech KIC u tohoto
příkladu = cca 1.035 tis. Kč.

Čtenáře bych chtěl požádat, aby výše uvedený názorný výpočet byl
vnímán pouze jako nástin možnosti, jak si poradit s rostoucími provoz-
ními náklady budov a tím i s konečným výsledkem hospodaření celého
odboru Kulturního a informačního centra.

Mgr. Vladimír Hokr: Opět se jedná o klišé FV bez konkrétního pří-
kladu. Navíc FV ani nebere v potaz to, že u některých objektů třeba do-
chází k částečnému krytí provozu z dotací (Komunitní centrum) a také
k tomu, že existuje přímá úměra mezi aktivitou a finančními náklady.
Šetření optikou FV by znamenalo omezení aktivity, což nepovažuji za
správné. Je logické, že určitě více akcí znamená i více spotřebované
elektřiny a vody. Často jsou také různé aktivity součástí udržitelnosti
projektů, díky kterým jsme získali dotace k rekonstrukci objektů, které
byly v dřívější době ve špatném stavu (bývalé „Statky“, jesle ad.) nebo
které jsme v nedávné době získali (hotel Máj).

Největší položkou v nákladech je u našich objektů teplo. Ani při ne-
pořádání akcí nelze v zimních měsících úplně vypnout topení, protože
objekty se musí minimálně temperovat.

Nicméně i my se snažíme hledat cestu k tomu, aby některé objekty
byly komplexněji využívány. Myslím, že to je vidět u nárůstu nových
akcí v hotelu Máj, koncentraci aktivit do Komunitního centra nebo do
KSD. Jako příklad lze ale i uvést snahu o změnu využití horního patra
Českého domu, kde pokoje pro turisty chceme změnit na trvalé byty pro
naše občany.

Při pohledu na rostoucí ceny energií však i přes sebevětší šetření
musíme pro rok 2022 s nárůstem některých nákladů počítat. Proto bu-
deme i nadále hledat společně cesty k tomu, aby nás tento nárůst energií
a celkový provoz našich objektů bolel co nejméně.

Mgr. Michal Jarolímek: Pokud otázka směřuje na budovy ve vlast-
nictví města, tak je nutné si uvědomit, že město se o své budovy prostě
starat musí. A to nejen tím, že hradí náklady na jejich provoz, ale také
tím, že se stará, aby byly využity ve prospěch občanů města. A zcela
pochopitelně vyšší míra využívání zvyšuje následně i náklady na spot-
řebu energií a vody, úklid, technickou údržbu a opravy.

Druhou věcí, která zvyšuje náklady je prostý růst cen od dodavatelů,
což ostatně nyní dost jasně vidíme v případě energií.

Pokud odmítnu variantu se snižováním míry využívání budov obča-
ny města (dost často za účelem aktivit vzdělávacího, výchovného, so-
ciálního a kulturního charakteru) a budu uvažovat obecně, tak musím
říci, že zcela prioritní možností pro snižování provozních nákladů je
hledání a realizace úsporných technických opatření pro snižování spot-
řeby energií a vody. Samozřejmě, že každá budova je jiná, a proto je tře-
ba k těm budovám přistupovat individuálně. Rovněž platí, že každé
úsporné technické opatření (např. změna způsobu vytápění, zateplení
apod.) si vyžádá vyšší vstupní náklady, ale v delším horizontu by úspo-
ry měly převýšit tyto náklady a následně pak již přinášet ten kýžený
efekt. Samozřejmě pokud nedojde k takovému navýšení cen energií a
vody, které ten úsporný efekt sníží, či zcela vymaže.

3. otázka se týká podpory místním spolkům a zájmovým organiza-
cím. Mělo by město nadále finančně podporovat aktivity míst-
ních spolků a do jaké míry?

Marek Petrášek: Spolkovou činnost vnímám jako základní pilíř ob-
čanské pospolitosti, proto by se jim mělo dostávat ze strany města ma-
ximální podpory.

Bc. Josef Vochoska: K této otázce uvedu jenom stručně a krátce -
spolky byly, jsou a budou vždy solí života v každé menší obci. Program
pro poskytování dotací zájmovým spolkům je vyvážený, má své manti-
nely a souhlas s ním vyjádřilo celé zastupitelstvo města. Proto jsem pro
pokračování finanční podpory aktivit místních spolků dle nastavených
pravidel.

Mgr. Vladimír Hokr: Zde je odpověď jasná a stručná: ANO. Podpo-
ra prostřednictvím našeho dotačního programu je také ze strany města
jistou formou poděkování a ocenění aktivity našich spolků a organiza-
cí, které svoji činnost nevykonávají jen pro své členy, ale i pro další ob-
čany a návštěvníky města.

Současně si dovolím malý dodatek. Měli podporovat zejména práci
s mládeží (náklady na činnost + podpora trenérů a vedoucích kroužků),
aktivity pro rodiny a seniory a napomáhat pečovat o městský majetek,
který obhospodařují spolky a organizace. Lidé, kteří jsou v produktiv-
ním věku, by dle mého názoru naopak neměli mít vše zdarma a měli by
na svých koníčcích, sportování a zábavě také participovat.

Mgr. Michal Jarolímek: Ano, město by mělo podporovat aktivity
místních spolků. Mělo by ale volit takovou míru, aby to městu a jeho
občanům přinášelo pozitivní a veřejně prospěšný efekt. Při posuzování
žádostí spolků o dotaci z městského rozpočtu se vždy mračím, když vi-
dím v rozpočtech u některých žádostí například to, že spolky žádají do-
taci na občerstvení při výroční schůzi nebo když žádají dotaci na
aktivitu, u které je velmi pravděpodobné, že přinese finanční zisk.

Naopak mně těší, když spolky plánují dotaci využít na neziskové ak-
tivity přístupné pro širší veřejnost a zvláště pak pro děti a mládež.

Ale toto vyhodnotit a nastavit odpovídající míru efektivity (pros-
třednictvím snížení požadované dotace) je úkolem členů finanční, pro-
rodinné a kulturní komise a následně i zastupitelů města.

Listopadová „Zastupitelská anketa“
(pokračování ze str. 9)

V říjnu aktualizovalo novohradské IC ve veřejném prostranství plán
města N. Hrady a přidalo mapu destinace Novohradsko-Doudlebska a
nové velkoformátové fotografie našeho města.                                K.J.
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Co se dělo ve školce…
Po domluvě s rodiči a vedením hotelu Rezidence, začali na konci září předškoláci ze třídy

Sluníček chodit na plavání. Děti jsou vždy rozděleny na dvě skupiny, aby se mohly vystřídat
v bazénu a v solné jeskyni. Děkujeme vedení hotelu, že nám opět umožnilo předplavecký výcvik
v našem městě.

Na začátku října i letos předškoláci zavítali do keramické dílny na již tradiční spolupráci
s paní L. Mackovou. Děti práce s hlínou moc bavila a těší se opět na další návštěvu.

V pátek 1. 10. zavítalo do školky Divadlo Zvoneček s pohádkou „O veliké řepě“. Pro děti
bylo divadlo příjemným zpestřením.

Ve školce nás navštívila také Policie ČR s policejními psy. Děti se dozvěděly, co vše obnáší
výcvik psů, proběhla ukázka dopadení pachatele i návštěva policejního štěňátka. Na konci byl
pro děti připraven malý ohňostroj. Moc děkujeme za tuto návštěvu.

V říjnu také děti ve třídách pekly štrůdl. Celá školka krásně voněla a děti si na svém díle moc
pochutnaly.

14. října proběhl ve školce projektový den s Dynamo školičkou. Děti byly rozděleny do dvou
skupin a poté následoval cca 1.5 hodinový program plný pohybových her a soutěží. Dětem se tato
akce moc líbila a ve školce hlavně klukům dělá radost pravý fotbalový míč, který jsme od Dynama
dostali. Těšíme se, že si po zimě podobnou akci naplánujeme venku na zahrádce MŠ.

Do konce měsíce října máme naplánovaný další projektový den a tradiční dýňování pro rodi-
če s dětmi. Na listopad už máme naplánovanou Martinskou jízdu, vánoční jarmark a rozsvícení
stromečku nebo vánoční dílny. Doufáme, že všechny akce budou moct proběhnout a budeme si
je moct společně užít. Vaše novohradská školka Plavání v Rezidenci

Dynamo ČB v MŠ

Pečení #$

V solné jeskyni
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ŠD informuje

Putování s kapkou deště
Při našem putování s kapkou deště jsme se

dozvěděli mnoho zajímavých informací o vodě,
její podoby, kde jí všude můžeme najít a také
jsme navštívili některá místa ve městě, která
jsou s vodou spojená. Oslavili jsme Mezinárod-
ní den zvířat, přišli k nám na návštěvu pejsci
paní vychovatelky Cepákové a představili svou
chovatelskou stanici Celeste Cascata. Také jsme
oslavili Mezinárodní den úsměvů a den stromů.

Děti z Červeného oddělení (3. třída a 4.A)
vymyslely pohádku „O rybníku Kapříkovci“.

Bylo nebylo, u novohradských hor, za ml-
hou hustou tak, že by se dala krájet, byl krásný
rybník Kapříkovec. Bydlelo v něm hodně kap-
rů, kteří spolu hráli na schovku. Bydlela tam i
jedna zlatá rybka, která se jmenovala Zlatka a
umělá plnit přání. Jednoho dne přišel rybář
a Zlatku chytil. Ta ho moc prosila, aby jí pustil
a na oplátku mu splní tři přání. Rybář si přál
zdraví pro sebe a pro svou rodinu, hezký dům a
velké úlovky. Zlatka mu přání splnila a on jí
pustil. Zanedlouho se stalo to, že Zlatka zůstala
v rybníku úplně sama, protože rybář všechny
kapříky ulovil. Na štěstí šla kolem holčička Ma-
řenka, ta Zlatku také chytila a vyslechla si její
trápení. Mařenka měla jen jedno jediné přání,
aby se rybník Kapříkovec zase naplnil rybami.

ŠD N. Hrady

Den stromů
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Mezinárodní den zvířat Celeste Cascata #$

Den úsměvů

Moudra našich žáků – Sofinka Motyčáková

Hřiště za Komunitním centrem #$'Podzimníčci #$

Výpravy za vodou

ŠD informuje
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Kytarový festival v Nových Hradech
Ve dnech 16. – 19. září 2021 pořádala Zá-

kladní umělecká škola F. Pišingera, Trhové
Sviny pod záštitou senátora pana Ing. Tomá-
še Jirsy již 5. ročník Jihočeského kytarového
festivalu. Přestože se jednalo o pátý ročník,
byl i pro pořadatele v mnohém zcela nový a
netradiční. A to nejen tím, že festival byl po-
řádán v Nových Hradech, ale i tím, že byl po-
řádán v partnerské přeshraniční spolupráci
s rakouskými pedagogy a interprety ve hře na
klasickou kytaru a jejich žáky. Možnost uspo-
řádat festival v Nových Hradech znamenala
těšit se nejen z možnosti využití zdejších pro
tyto aktivity velmi příhodných interiérových
prostor, ale podpořit možnou účast na festiva-
lu i dostupnými ubytovacími kapacitami
v našem městě. Významný přínos pro zajiště-
ní festivalu znamenala také skutečnost, že
jsme mohli letošní ročník připravovat ve spo-
lupráci s Městem Nové Hrady – spolupráci
podpořenou zastřešením a projektovým finan-
cováním přeshraničních kulturních aktivit
města v programu Interreg V-A Rakousko –
Česká republika, projekt Hudba spojuje – Mu-
sik verbindet.

Přestože festival oficiálně zahajoval prog-
ram čtvrtkem 16. září, již ve středu 15. září
jsme v rámci doprovodného programu k fes-
tivalu hostili dvě akce. První z nich byl vzdě-
lávací seminář pro pedagogy základních

uměleckých škol – seminář věnovaný proble-
matice zvládání trémy u žáků a přípravě kom-
petenční výbavy žáků a mladých interpretů
pro jejich veřejná vystoupení. Problematikou
provedla v tuzemském prostředí zkušená a
uznávaná pedagožky kytarové hry z Prahy –
paní Taťána Klánská. Seminář snad vlivem
pandemické situace sice nebyl hojně navští-
ven, ale pořadatele velmi potěšilo, že jsme
mohli mezi sebou přivítat i účastníky ze sever-
ní Moravy, kteří k nám za touto aktivitou ces-
tovali. Pozdější odpolední čas jsme strávili
společně v hudební tvůrčí dílně se studenty
kytarového oddělení českobudějovické kon-
zervatoře – členy kytarového souboru konzer-
vatoře, kteří ve spolupráci se svým dirigentem
– pedagogem konzervatoře MgA. Františkem
Lukášem během odpoledního programu fina-
lizovali secvičení poutavého koncertního
programu se žáky kytaristy z naší základní
umělecké školy. Tento program ještě týž den
prezentovali mladí interpreti za hojné účasti
veřejnosti na koncertě v Kulturně spolkovém
domě. V rámci koncertu se představilo i něko-
lik výtečných kytarových sólistů – žáků naší
ZUŠ.

Hlavní program festivalu však probíhal od
čtvrtku 16. do neděle 19. září. Náš festival je
unikátní především zacílením na podporu
společné umělecké tvorby těch nejmladších

interpretů ve hře na klasickou kytaru. Tak i
v letošním ročníku naši účastníci po celé tři
dny intenzivně secvičovali svůj společný re-
pertoár pro závěrečný koncert souborů a
účastníků – soubor mladších účastníků pod
vedením zkušené pedagožky kytarové hry,
paní MgA. Kláry Ferenczi ze ZUŠ Český
Krumlov, soubor starších hráčů pod vedením
vedoucího Pražského komorního kytarového
orchestru, pana Vladimíra Novotného, který
přijal pozvání k účasti do letošního ročníku.
O tom, že se tato páteřní festivalová aktivita
těší zasloužené pozornosti a uznání odborné-
ho studenstva i odborné veřejnosti nejlépe
svědčí fakt, že právě tato činnost a možnost
tak vlastní umělecké seberealizace a partici-
pace na hře souborů přivábila na festival do
Nových Hradů příkladně kytaristy z Aše, pe-
dagogy ZUŠ z různých končin naší republiky
apod. Vedle společného muzicírování měli i
letos účastníci příležitost setkat se při společ-
né výstavě s několika hudebními nástrojařský-
mi mistry tuzemské nástrojové výroby kytar
při společné výstavě a prezentaci jejich dílen.

pokračování na str. 15
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V rámci výstavy byli též přivítáni vyučující a
studenti Střední uměleckoprůmyslové školy
hudebních nástrojů a nábytku z Hradce Králo-
vé, v rámci programu festivalu měli pokroči-
lejší účastníci možnost absolvovat i několik
individuálních uměleckých lekcí u věhlasných
tuzemských a evropských interpretů nejen
klasické kytary, ale i našich kytarových pře-
shraničních partnerů.

K významné části programu festivalu
náleželo mimo jiné uspořádání koncertů
špičkové umělecko-interpretační úrovně. Ve
čtvrtek 16. září jsme v krásných prostorech
divadelního sálu zdejšího zámku (Konferenč-
ní oddělení MBÚ AV ČR, v.v.i.) přivítali Ve-
nezuelanku Carlinu Flores, která představila
různorodý repertoár, kterým se zabývá při
svých akademických studiích v Německu,
v pátek 17. září odpoledne ve Weitře navštívi-
li účastníci festivalu koncert našeho rakouské-
ho partnera – vyučujícího elektrické kytary a
improvizace nejen z Gmündu – Freda Eislera,
večer na zámku bylo uvítáno Pražské kytarové
kvarteto, které kromě původního repertoáru
představilo i transkpripce populárního a filmo-
vého repertoáru. Sobotní večer byl v Kulturně
spolkovém domě věnován flamencu. Flamen-
co návštěvníkům koncertu přiblížil evropský
mistr flamenca – Flaco de Nerja a jeho hosté.
Flaca doprovodili zmínění hosté na kytaru,
perkuse a také flamenco tanečnice. Večer
znamenal nevšední umělecký zážitek vysoké
umělecké úrovně. Publikum tvořilo mnoho
hostí také z Rakouska, mezi čestnými hosty
jsme mimo jiné přivítali starostu Weitry pana
Patricka Layera. V závěrečném dni festivalu –
v neděli 19. září se kytaristé zúčastnili worksho-
pu s Fredem Eislerem, kde prakticky zdokonalo-
vali své schopnosti interpretační improvizace –
a to nejen ve světě klasické kytary. Program
festivalu se následně od 14 hodin v Českém
domě završil závěrečným koncertem účastní-
ků, kdy se vedle souborů představili i někteří
žákovští sólisté. Věříme, že tento koncert zpří-
jemnil nedělní odpoledne nejen všem blízkým
a příbuzným účastníků festivalu, ale také ve-
řejnosti, která koncert navštívila.

Byli bychom rádi, kdyby krásné zářijové
podzimní dny, které v Nových Hradech naši
účastníci strávili, byly všem zúčastněným
nejen hezkou vzpomínkou na září letošního
roku, ale také vábničkou, která nás všechny
v očekávání přivede znovu do krásných No-
vých Hradů za nevšedními společnými umělec-
kými a kulturními zážitky při šestém ročníku
našeho festivalu v roce 2022. Mnohokrát dě-
kujeme všem, kteří nám s realizací aktivity a
souvisejících činností ať už v kterékoli fázi
příprav a realizace pomohli, a vězte, že těchto
lidí nebylo málo…

Organizační tým 5. ročníku
Jihočeského kytarového festivalu

Kytarový festival ...
(pokračování ze str. 14)
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Pozvánka na výstavu
do Apatyky

Zveme vás v sobotu 13.11. v 19.00 hod.
do kavárny Apatyka Café v Nových Hradech

na vernisáž výstavy obrazů
malířky Lucie Bartovské

Prodejní výstava bude dále přístupná až do 31.12.2021
vždy v otevírací době kavárny. Vstup je zdarma.

Autorka se ve své tvorbě zabývá především propojením energie
barev a jejich vlivu na psychiku člověka.

Tvoří zdánlivě fiktivní světy barev. Ve své práci zkoumá intersub-
jektivní emoce. Základním prvkem jejího uměleckého jazyka jsou
barvy. Vystudovala výtvarnou výchovu a psychologii. Oba obory
fungují jako celek a jejich vzájemná spolupráce, dělá její obrazy čím
jsou. V současné době žije a tvoří v Plzni. Jana Šerá

Připravujeme na listopad
a začátek prosince 2021
¢ Neděle 28.11., 15 hodin

Vánoční pohádka Šli pastýři do Betléma
a rozsvěcování Vánočního stromu
na novohradském náměstí
na 1. Adventní neděli

¢ Neděle 5.12., 18 hodin

Čertovsko-Mikulášský rej
na novohradském náměstí

¢ Pátek 10.12., 14 hodin

Předvánoční setkání seniorů
z Nových Hradů a osad
Hudební doprovod kapely Pardálové
v Kulturně-spolkovém domě

Všechny kulturní a adventní akce pro veřejnost se budou konat
v souladu se společensko-zdravotními podmínkami v ČR. V době
příprav zatím nelze vše přesně definovat. Aktuální informace se do-
zvíte na vyvěšených plakátech, v místním rozhlase, na Facebooku
KICu a města N. Hrady, v městském informačním centru (přízemí
radnice). KIC Nové Hrady
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Novohradská Galerie Koželužna
Vás zve na listopadovou výstavu

Výstava obrazů

Rybáøi, rybáøi,
pus�te vodu

7. – 30.11. 2021
Výstava obrazů o rybářském řemesle a výlovech rybníků.

Obrazy jsou ze sbírek Rybářství Nové Hrady s.r.o.
a pana Aleše Kůrky.

Věnováno všem rybářům a připomínce 800 let
od první písemné zmínky o rybníku Žár na Novohradsku.

Vernisáž v neděli 7.11. od 14 hodin

Výstava bude otevřena: středy, víkendy, svátky, 10–16 hod.,
nebo individuálně po domluvě na tel. 602 150 208.

Galerie Koželužna, ulice Komenského 398, Nové Hrady.
Facebook galeriekozeluzna, tel. 602 150 208,

kic@novehrady.cz.

Ohlédnutí za výstavou
„pro člověka“ a pozvánka
na výstavu „pro rybáře“

Výstava obrazů s názvem „Pro Člověka“ našla své obdivovatele
v září i v říjnu. Svou pestrostí stylů i technik dokázala všechny návštěv-
níky něčím „dostat“, někoho trochu provokovat a u mnohých vzbudila
obdiv, například akvarely od Teodora Buzu byly zde velmi oceňovány.
Nicméně i malíř Vít Pavlík zaujal svojí expresivní abstrakcí a rozšířil
svůj okruh příznivců a zájemců o své obrazy a Pavel Klíma naopak
uspokojil návštěvníky realistickými portréty svých přátel.

Jsem velmi ráda, že na výstavy do Koželužny zavítají nejenom lidé,
kteří u nás tráví dovolené a jezdí do Nových Hradů na výlety, ale velmi
mne těší, že „zvídavě“ přicházíte do Koželužny i Vy, novohradští. A
skvělé je i to, že se do galerie opakovaně vracíte a těšíte se na něco no-
vého, a že pak společně můžeme komentovat „místní výtvarné a kultur-
ní dění“, aktuální vystavené práce a srovnávat je s tím, co už tu všechno
ke shlédnutí bylo dřív.

Věřím, že i listopad bude i nadále alespoň trochu přát všem výstav-
ním expozicím, aby podzimní čas byl zpříjemněn něčím milým, po-
vzbudivým, optimistickým, výtvarným.

Další výstava obrazů s názvem „Rybáři, rybáři, pusťte vodu“ bude
ve spolupráci s Rybářstvím Nové Hrady s.r.o. a s panem Alešem Kůr-
kou. Jejich sbírky obrazů totiž obsahují téma rybářství a výlovy rybníků
a jsou výborným umělecko-výtvarným „svědkem“ tohoto řemesla, kte-
ré je součástí našeho novohradského kraje. Dalším důvodem výstavy je
i první písemná zmínka o rybníku Žár, které je letos přisuzováno
800 let. Výstavu zahájíme v neděli 7.11. od 14 hodin.

Vystavené obrazy budou z ateliérů několika umělců a nejspíš i „fan-
dů rybařiny“ a opět to bude velmi pestrá mozaika forem a tematického
výtvarného ztvárnění. Jsem přesvědčena, že tato výstava může oslovit i
Vás, kteří máte rádi nejenom obrazy, ale i ryby, sítě, lodě, vodu…

Těším se na všechna milá setkání u „rybářských obrazů“ v Koželužně.
K. Jarolímková

Dny otevřených ateliérů v jižních
Čechách se konaly druhý říjnový
víkend a naše galerie se k této akti-
vitě opět zapojila. Kdo zavítal do
Koželužny, tak si mohl nejen pro-
hlédnout aktuální výstavu, ale využít
i naši nabídku na doprovodný prog-
ram a namalovat si „úkol z klobou-
ku“. Trochu jsme tak „přelstili“
všechny návštěvníky, kteří se „bojí“
malovat, protože nevědí co… A tak
jsme jim do klobouku připravili na
lístečky napsané „malované úko-
ly“. Kdo nezaváhal, nebyl zklamán.
Vždycky totiž něco vznikne… Na do-
provodném programu spolupraco-
vala i malířka Petra Dvořáková
Haisová, a tak byl v Koželužně zase
víkend, jako malovaný.             K.J.



listopad 2021 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 19

Jaké byly Hrady kdysi?
Někdy máme tendenci myslet si, že minulost byla idylická. Tráva

byla zelená, sníh bělostný a potoky plné ryb a raků. Městem se nelinul
pach výfukových plynů, ale… Co se vlastně před takovými ani ne še-
desáti lety linulo naším městem? Kronika nám odpoví.

Pro začátek je ale nutno napsat, že některé domy ve městě nebyly
připojeny ke kanalizaci a neměly ani septik. V lednu roku 1965 pro-
jednala komise výstavby zřízení septiků v domech poblíž hradu a do-
spěla k závěru, že prozatím „jiného východiska není, než odpady vésti
do hradebního příkopu“. Generální oprava kanalizace v dnešní Ko-
menského ulici a připojení domů k ní byla naplánována na rok 1966 a
měla se uskutečnit jako Akce Z (o Akcích Z jste si mohli přečíst v No-
vohradském zpravodaji před rokem, v listopadu 2020). Samotná ka-
nalizace ale znamená jen posunutí nevábného problému o něco dál.
Třeba na louku v Sokolím hnízdě. Tam ale v té době začala výstavba
rekreačního tábora, jehož areál zasahoval až do míst, kam ústila měst-
ská kanalizace. Vedení tábora pochopitelně žádalo vyřešení tohoto
hygienického problému. Chtělo by se napsat urgentní vyřešení, ale
nepředbíhejme.

V květnu roku 1968 kronikář píše, že „následovala diskuse
k problému městské kanalizační sítě, kterážto otázka rovněž vyře-
šena nebyla“. Pak na nějaký čas kroniky mlčí, nebo chybí. O jede-
náct let později, v roce 1979, se dočteme, že z říčky Stropnice
vymizel téměř všechen život kvůli znečištění odpadem z města.
Město stále ještě nemělo čistírnu odpadních vod a ročně proto platilo
pokutu 35 000 Kč za znečišťování vodního toku. Pokuta ale vodu ne-
vyčistí.

V listopadu 1986 se konečně věci hnuly kupředu. Začalo se s vý-
stavbou hlavního kanalizačního sběrače, o rok později i čistírny od-
padních vod, obojí opět v rámci Akce Z. Čistírna odpadních vod byla
slavnostně otevřena v listopadu 1989. Voda se zde zbaví mechanic-
kých nečistot, provzdušňováním a za pomoci rozkladných bakterií
dojde k odbourání většiny organických látek, dále se snižuje obsah
rozpustného fosforu a je oddělen usazený kal. Předčištěná voda se
vypouští do Stropnice. Až v korytě říčky dochází k naředění a přiro-
zenému dočištění, účinnější je pochopitelně tok lemovaný pobřežní
vegetací než napřímené betonové koryto.

Město se rozrůstá, mění se i životní styl jeho obyvatel a tomu se
musí přizpůsobovat i technologie čištění odpadních vod. Drobné
úpravy se dějí průběžně, poslední velká rekonstrukce proběhla v roce
2007. Jak si čistírna poradí s množstvím tuků, čemu vadí nadměrné
používání dezinfekčních prostředků nebo co všechno způsobují rezi-
dua různých léčiv, hormonální antikoncepce a drog, to už by byl ná-
mět na jiný článek.

Na tomto místě obvykle dávám výzvu k poskytnutí vzpomínek či fo-
tografií. Pokud nějaké máte, prosím přijďte s nimi do muzea a poskyt-
něte je k okopírování. Originály vám zůstanou, ale současně budou
kopie uchovány pro budoucnost. A i když žádné podobné památky ne-
máte, ale zajímá vás novohradská historie, podívejte se na facebooko-
vou stránku Novohradského muzea, nebo muzeum raději navštivte.
Aktuální informace o otevírací době najdete na vývěsce u vchodu do
muzea, nebo na infocentru.

Novohradské muzeum, J. Šáchová

Otevření ČOV v listopadu 1989

Vycházky všedního dne
Ani v listopadu nemusíme propadat chmurám a zimnímu spán-

ku, ale můžeme se vydat na vycházky blízkým okolím Nových Hra-
dů. Ve středu 10. a 24. listopadu se sejdeme u kapličky na Jánské
louce. Vycházky nejsou zaměřené na sportovní výkon, ujdeme ob-
vykle kolem osmi kilometrů během asi tří hodin. Při tomto pohodo-
vém tempu máme čas rozhlížet se po krajině, památkách, rostlinách
i živých tvorech. Na shledanou se těší Jitka Šáchová.

Tato aktivita je podporována dotací MPSV
v NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2021
(Obec přátelská rodině 2021) – název projektu:
Město Nové Hrady přátelské rodině 2021 – akti-
vita: Vycházky všedního dne.

Konference v rámci projektu Buquoyský rok
a jeho doprovodný program

Karel Bonaventura Buquoy a jeho doba
25.-27.11.2021

Pořádá město Nové Hrady ve spolupráci s Univerzitou Pardubice
Hlavním odborným garantem akce je vedoucí Ústavu historických

věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice Doc. Mgr. Pavel
Marek, Ph.D. a starosta města N. Hrady Mgr. Vladimír Hokr.

Doprovodný program:

¢ Čtvrtek 25.11. 2021 od 20 hodin v zámeckém divadle

Živé obrazy z dějin rodu Buquoyů
a Literárně-hudební pořad v zámeckém divadle
Na základě historických textových a obrazových materiálů při-
blížíme, jakým způsobem si Buquoyové organizovali připomín-
ky dějin svého rodu. Seznámíme se tak prostřednictvím čtených
ukázek z jednotlivých deníků členů šlechtické rodiny Buquoyů
s jejich osobními příběhy, které doprovodí hudba skladatelů
osobně či časově spojených s rodem Buquoyů.
Účinkuje MUSICA DIVERSA

¢ Pátek 26.11. 2021 od 20 hodin v zámeckém divadle

šansoNOVÍ reBRElové
– KONCERT neJEDNA BÁSEŇ
řeč tónů – Martin Dobíšek, klavír, akordeon, kytara
hudba slov – Jan Nepomuk Piskač, vokál

Doprovodný program je otevřený i pro neúčastníky konference.
Rezervace vstupenek (místenek) je možná osobně na Informačním
centru Nové Hrady (přízemí radnice) nebo telefonicky na čísle
386 362 195. Vstupenka na doprovodný program je zdarma.
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Informace z knihovny

Sedm perel astronomie
Petr Horálek, ceněný fotograf a hvězdář tělem i duší, nám 13. října představil úchvatné sním-

ky hlavně noční oblohy a nebeských úkazů z celého světa. Profesionální informace doplněné
nádhernými fotografiemi nám přiblížily další kus obzoru lidského poznání a obrátily oči mno-
hých od pevné půdy k nekonečnému prostoru nebes. Díky, Malý princi.

Na blogu na svých stránkách Petr Horálek publikuje tisková oznámení pro média o blížících
se vzácných úkazech na obloze.

www.petrhoralek.com

Petr Horálek je český astronom, astrofotograf, spisovatel
a cestovatel. Narodil se v Pardubicích, kde dlouhodobě působil
na tamní lidové hvězdárně jako průvodce a tvůrce audiovizuál-
ních pořadů pro veřejnost. Po studiích astrofyziky na Masarykově
univerzitě v Brně krátce pracoval na observatoři v Ondřejově a
v Úpici.

Poté vycestoval na cestu kolem světa, počínaje Novým Zélan-
dem, a v roce 2015 se stal prvním českým fotovyslancem Evropské
jižní observatoře. Jeho záběry se často využívají v dokumentár-
ních filmech o astronomii a vesmíru, jako scenárista se podílel
na několika epizodách vzdělávacího projektu ESOcast Evropské
jižní observatoře. Je držitelem největšího počtu ocenění Astrono-
mický snímek dne NASA a nese po něm jméno planetka 6822, obí-
hající na dráze mezi Marsem a Jupiterem.

Jako popularizátor astronomie vystoupil už v několika pořa-
dech (Hlubinami vesmíru, Hyde Park Civilizace, Všechnopárty,
Milujem Slovensko) nebo v dokumentárním filmu Helios (2020).
(zdroj www.csfd.cz) D. Císařová, knihovna

Listopad
Listopad se ujal vlády,
Dušičky sní svůj věčný sen
a svatý Martin na bílém koni,
pokryje sněhem celou zem.

Svatá Alžběta (19.11.) nám prozradí,
jak v létě asi bude
a svatá Cecílie (22.11.) na polích,
hroudy země pod sněhem skryje.

A když na svatého Ondřeje,
sníh krajinu kolem pokryje
a když listí dlouho nepadá,
tuhá zima se přikrádá.

Noci jsou dlouhé a den je krátký,
děti se těší na vánoční svátky.
Však ještě chvíli mějte strpení,
než vánoční cukroví zavoní
a Ježíšek zvonečkem zazvoní.

Eliška Búdová

Listopadová výročí 2021
¡ 1. 11. 1781 císařský patent zrušil nevolnictví 240
¡ 1. 11. 1861 v úřadech a ústavech pražské obce byla zavedena čeština

jako úřední jazyk 160
¡ 3. 11. 1926 nar. Mikuláš Medek, malíř, grafik, ilustrátor a básník (zemř. 23. 8. 1974) 95
¡ 5. 11. 1921 zahájilo činnost Divadlo na Fildovačce, v roce 1978 bylo z havarijních

důvodů uzavřeno, opět otevřeno v roce 1998 100
¡ 6. 11. 1836 zemř. Karel Hynek Mácha, básník (nar. 16. 11. 1810) 185
¡ 6. 11. 1951 zemř. Jindřich Plachta (vlast. jm. Jindřich Šolle), herec (nar. 1. 7. 1899) 70
¡ 6. 11. 1976 zemř. Václav Čtvrtek, spisovatel (nar. 4. 4. 1911) 45
¡ 7. 11. 1811 nar. Karel Jaromír Erben, spisovatel (zemř. 21. 11. 1870) 210
¡ 8. 11. 1841 nar. Jan Otto, český knihkupec a nakladatel (zemř. 29. 5. 1916) 180
¡ 12. 11. 1951 zemř. Konstantin Biebl, básník (nar. 26. 2. 1898) 70
¡ 14. 11. 1901 nar. Cyril Bouda, malíř a grafik (zemř. 29. 8. 1984) 120
¡ 15. 11. 1916 zemř. František Ženíšek, malíř (nar. 25. 5. 1849) 105
¡ 16. 11. 1971 zemř. Josef Kainar, básník (nar. 29. 7. 1917) 50
¡ 16. 11. 1926 zemř. Karel Václav Klíč, malíř a grafik, vynálezce reprodukční techniky

světlotisku a hlubotisku (nar. 30. 5. 1841) 95
¡ 19. 11. 1966 zemř. Terezie Brzková, herečka (nar. 11. 1. 1875) 55
¡ 21. 11. 1871 nar. Karel Špillar, malíř a grafik (zemř. 7. 4. 1939) 150
¡ 21. 11. 1916 zemř. František Josef I., rakouský císař, český a uherský král z dynastie

habsbursko-lotrinské (nar. 18. 8. 1830) 105
¡ 23. 11. 1921 nar. Otomar Krejča, divadelní režisér a herec (zemř. 6. 11. 2009) 100
¡ 24. 11. 1571 zemř. Jan Blahoslav, humanista a národní buditel (nar. 20. 2. 1523) 450
¡ 26. 11. 1926 zemř. Eliška Krásnohorská, spisovatelka, vlastním jménem

Alžběta Pechová (nar. 18. 11. 1847) 95
¡ 27. 11. 1876 nar. Viktor Kaplan, rakouský technik (zemř. 23. 8. 1934) 145
¡ 27. 11. 1921 nar. Alexander Dubček, politik, (zemř. 7. 11. 1992) 100
¡ 28. 11. 1851 zemř. Vincenc Priessnitz, lidový léčitel, zakladatel moderního způsobu

vodoléčby (nar. 4. 10. 1799) 170
¡ 28. 11. 1906 nar. Jaroslav Žák, spisovatel (zemř. 29. 8. 1960) 115
¡ 28. 11. 1901 nar. Václav Vojtěch, polárník a cestovatel, který 27. 1. 1929 stanul jako první

Čech na půdě Antarktidy (zemř. 6. 8. 1932) 120
¡ 29. 11. 1966 zemř. Alice Masaryková, česká osvětová pracovnice, dcera T. G. Masaryka

(nar. 3. 5. 1879) 55
¡ 30. 11. 1976 zemř. Otomar Korbelář, herec a režisér (nar. 3. 11. 1899) 45
¡ 30. 11. 1956 zemř. Ludvík Kuba, významný malíř, hudebník, spisovatel

a národopisec (nar. 16. 4. 1863) 65
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Okénko do knihovny
Narodili se, aby přežili / Wendy Holden
Tři mladé matky a jejich neobyčejné příběhy odvahy, utrpení a přežití
Mezi milionem obětí holokaustu, které byly v roce 1944 poslány do
koncentračního tábora Osvětim-Birkenau, prošly Priska, Rachel i
Anka jeho branami s tajemstvím – všechny tři právě otěhotněly, a své-
mu osudu musely čelit samy, bez manžela…

Před branou nenávratna / Adam Drda
Na podzim 2021 uplynulo právě osmdesát let od chvíle, kdy nacisté
zahájili systematické deportace Židů z Čech a Moravy do vyhlazova-
cích koncentračních táborů. K tomuto neblahému výročí vychází kni-
ha vzpomínek pamětníků přeživších šoa.

Tajemství osudu / Miriam Thun-Hohenstein
Skutečný příběh muže, kterému šlechtický původ štěstí nepřinesl, a
jeho vnučky, která ho celý život hledala. Kniha napsaná podle skuteč-
ných událostí líčí život tří generací jedné rodiny, na jejímž životě se
dramaticky podepsalo divoké dvacáté století.

Do roka a do dne / Mária Blšáková
Alan a Henrieta. Dvě rozdílné povahy, dva různé světy, dvě tajné
komnaty naplněné traumaty z minulosti. Ona schovává své poznače-
né tělo pod dlouhé šaty a do moře vstupuje jen po západu slunce. On
svoji nenaplněnou touhu po životní stabilitě zahání úzkostlivým
dodržováním pořádku. Jsou tolik odlišní, ale přesto se jejich dráhy
protnou a zanechají stopu v srdci toho druhého.

Žárlivost a jiné povídky / Jo Nesbř
Strhující sbírka napínavých příběhů od krále severské krimi. Nevěra
se nevyplácí a nakonec vždycky vyjde najevo. A když se vášeň pro-
plete se žárlivostí, k pomstě zbývá už jen krůček.

Případ českého knížete / Stanislav Češka
Píše se rok 883. Na Moravu přijíždí velké poselstvo z Čech v čele
s knížetem Bořivojem a jeho ženou Ludmilou. Bořivoj přijel Svatop-
luka požádat o to, aby vzal Čechy do ochrany před Franky. Zároveň
ve Veligradu, kde Svatopluk Čechy přijal, mají Bořivoj a Ludmila
přijmout křest z rukou Metodějových, čímž se stvrdí spojenectví
mezi Moravany a Čechy. Ne každému se však tyto Bořivojovy aktivi-
ty zamlouvají.

Tajnosti sborovny / Naďa Horáková
Fejetony a povídky ze školního prostředí z pera spisovatelky a scená-
ristky Nadi Horákové, učitelky s třicetiletou praxí, nejsou jen ab-
straktním povídáním. Trefné postřehy ze školní praxe a příběhy
učitelů a žáků pobaví a prozradí s milou nadsázkou i to, co obvykle
zůstává mezi čtyřmi stěnami tříd, kabinetů a sboroven většinou proto,
že kouzlo okamžiku je nesnadno zachytitelné.

Nebezpečné křižovatky / Jiří Hanibal
Román začíná propuštěním pětapadesátiletého profesora matematiky
Bedřicha Kasala z vězení, kde strávil deset let života za zabití milence
své ženy a svého přítele Matěje Kubíka. Po návratu z vězení ho čeká
několik problémů, musí urgentně vyřešit bydlení a najít si práci. Obojí
se mu podaří vyřešit, ale…

Česká republika: interaktivní mluvící kniha / Albi
V interaktivní knize o České republice se děti zábavnou formou dozví
nejen spoustu zajímavostí o městech, krajích, pohořích a vodstvu, ale
seznámí se i s naším průmyslem, nerostnými surovinami, zeměděl-
stvím, památkami a významnými osobnostmi. Veškeré znalosti si pak
mohou vyzkoušet pomocí zábavných kvízů, které jsou rozděleny do
3 různých obtížností.
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Keramická dílna Kána
Keramická dílna má v Nových Hradech již

poměrně dlouhou tradici.
Po deseti letech působení v Klášteře se pře-

sídlila do prostoru bývalých jeslí.
A protože jsme nechtěli její rozbíhající čin-

nost přerušovat, fungovala provizorně i během
rekonstrukce budovy. Během let se totiž z ne-
využívaných prostor starých jeslí stalo Komu-
nitní centrum a část, ve které sídlí keramická
dílna, prošla postupně také rekonstrukcí. Pros-
tor se rozšířil o glazovnu, takže nyní mohou
být glazovací a vyráběcí činnosti oddělené.
Máme dva světlé a prostorné ateliéry, díky
nimž můžeme nabídnout práci ve dvou teplot-
ních rozmezích, což rozšířilo naše možnosti,
zejména při práci s glazurami.

Do dílny chodí děti mladší (od 4 let) i starší
školní děti, navštěvuje ji mateřská i základní
škola. Ve výčtu nechybí ani dospělí, senioři,
lidé s handicapem a maminky s malými dětmi.
A o letních prázdninách již tradičně pořádáme
oblíbené příměstské tábory.

Nabízené kurzy jsou volnočasová aktivita
pro širokou veřejnost, účast je velmi relaxač-
ní, radostná a kreativní. Zároveň klade jisté
nároky na zručnost a představivost, které zde
rozvíjíme. Tvořením s hlínou se zlepšuje jem-
ná motorika, koncentrace i prostorové vidění.
Děti se nejprve učí jednoduché techniky, aby
zvládly modelování, práci s odeschlým plátem a
ty starší vyzkouší i točení na hrnčířském kruhu.
Vznikají nejen krásné misky, hrnky, džbány,
vázy, květináče, zahradní keramika, obrázky a
jiné, vzniká i přátelství a radost.

Naše keramická dílna je prostor naplněný
tvořivostí a umem. A že to dá práci, zvládnout
celý proces od představy po hotový výrobek,
kdy z hlíny nejprve vymodelujeme nebo na
kruhu vytočíme výrobek, který po zaschnutí
dohotovujeme. Následně necháme v regálech
nejméně čtrnáct dní dobře uschnout a až po-
tom se může naložit do pece a přežahnout.
Střep (výrobek po přežahu) je po prvním pále-
ní nasákavý a tak dobře pojme tekuté glazury,
barvítka nebo oxidy kovů. Potom každý výro-

bek čeká další zkouška. Ostrý výpal. Glazury
nesmí být málo ani moc, správná musí být i
tloušťka výrobku. Vše hraje roli a na výsledku
je poznat, kolik času a úsilí jsme výrobku věno-
vali. Hotový výrobek si pak odneseme domů
jako vzácnost. Však jsme se načekali. Není to
rozhodně hned a nevede se úplně vše napopr-
vé. Zhmotnit svou představu trvá jak dětem,
tak dospělým, neřkuli seniorům nebo handica-
povaným. Ale radost z vlastnoručně vyrobe-
ného hrnku je velkou odměnou.

Nově nám do dílny přibyly posily v podobě
dalších lektorů, takže dnes už tvoříme pěkný
tým. Mladé tváře jsou nadějí a budoucností
naší dílny, máme totiž před sebou ještě mnoho
výzev. Na zahradě komunitního centra vznik-
ne v rámci dotačního programu pec na vypa-
lování keramiky, ve které se topí výhradně
dřevem.

Výpaly keramiky provázely lidstvo od nej-
starších dob, bohužel v dnešní době už je vel-
mi málo lidí, kteří umí takovou pec postavit a
výrobky v ní vypálit.

Budeme mít tedy možnost se toto krásné
řemeslo nejen naučit, ale zachránit ho v pů-
vodní podobě a předat dalším generacím.

Posunujeme keramickou dílnu zase o kou-
sek dál a doufáme, že se nám společná práce
bude dařit.

Za tým keramické dílny Kána v Komunitním
centru Ludmila Macková

Tvořivá dílna
Jak už název napovídá, jejím obsahem je

tvoření všeho druhu.
Dílna je určena pro všechny věkové kate-

gorie. Je vhodná jak pro maminky s dětmi, tak
pro děti i dospělé.

Tvoříme převážně z přírodních materiálů,
hojně také využíváme sezónních darů přírody.
Vytvořit si můžete různé dekorace do bytu i do
zahrady, připravit si sezónní výzdobu, či vyro-
bit pěkný dárek.

Rozsah témat je široký. Doposud jsme vy-
ráběli například přírodní mýdla, věnce na dve-
ře, velikonoční dekorace, madeirové kraslice,
betonové dekorace, kašírované misky, dřevě-
né zvonkohry a další.

Proč Tvořivou dílnu navštívit? Přijdete se
odreagovat od každodenních povinností. Udě-
láte si čas pro sebe a pro vaše děti. Setkáte se
s dalšími tvořivými lidmi. Naučíte se nové
techniky a vyzkoušíte si práci s různými ná-
stroji. Procvičíte si manuální zručnost a posílí-
te vztah k přírodě. Odnesete si krásný výrobek
i dobrý pocit z jeho vytvoření.

Prozatím se setkáváme každých 14 dní, ve
čtvrtek od 16 do 18 hod.

Dílna se nachází v pravé části areálu KC,
po vstupu do keramické dílny je to první míst-
nost vpravo.

Těší se na vás Štěpánka a Karin

Komunitní centrum má nové označení i své
„puzzlové“ logo

Veškeré aktuální informace a pozvánky na akce v Komunitku můžete sledovat na
Facebookových 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
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Národní pohár mládeže
v Allkampf-Jitsu 9.10.2021

Čtyři medaile pro Nové Hrady
V sobotu 9. října 2021 se konalo 3. kolo Národního poháru mládeže

v Allkampf-Jitsu. Jednalo se o postupový závod na 25. Mistrovství ČR
v AKJ, který pořádal oddíl Sebeobrany AKJ ŠBU Most.

Na přebor se přihlásilo 89 závodníků ze Školy bojových umění Most,
Tiger Fight club Chomutov, Perun Gym Most, Samurai Fight club Shin
karate Chodov, AKJ Škola Bojových umění Plzeň, AKJ Haciman Lázně
Toušeň, AKJ SKP České Budějovice, Sebeobrana AKJ na ZŠ v Trho-
vých Svinech a TJ karate Nové Hrady.

Soutěž v bojovém umění Allkampf-Jitsu se skládá ze třech disciplin -
kata, randori a tameshi wari, kdy se body dosažené v jednotlivých dis-
ciplinách sčítají a konečný součet nakonec určí pořadí jednotlivců.
V disciplině kata jsou předváděny sestavy, jež znázorňují boj proti ima-
ginárním útočníkům a závodník je musí zacvičit co nejpřesněji. V rando-
ri obránce provádí čtyři sebeobranné techniky, z nichž jedna je proti
ozbrojenému útočníkovi a hodnotí se zde rychlost reakce obránce a také
provedení sebeobranných technik. Tameshi wari patří k tradičním prvkům
Allkampf-Jitsu a je divácky nejatraktivnější disciplinou. Jedná se o pře-
rážení plastových desek, které jsou rozlišeny barevně a také se liší pevnos-
tí (pro dětské kategorie žlutá, tato představuje 1,5 cm dřeva, zelená pro
juniorky – 2 cm, hnědá pro juniory a ženy a
nejtěžší černá 3 cm), hodnotí se technika pře-
rážení a přesný zásah desky. Vrcholem sou-
těže je pak soutěž tříčlenných týmů, kdy se
kromě synchronizovaných kata a tameshi wari
soutěží v boji - embu. Zde se jedná o obranu
jednoho z členů týmu proti dvěma útočníkům -
dalším členům týmu. V této náročné disciplině
se hodnotí zejména reálnost a logická návaz-
nost jednotlivých sebeobranných technik. No-
vinkou byla disciplína Reálná sebeobrana kde
rozhodčí předají informaci sparingovi jakou
technikou bude na závodníka útočit a ten pak
tuto situaci musí řešit odpovídající a bodovatel-
nou technikou.

Naši závodníci z oddílu karate se v počet-
ném startovním poli rozhodně neztratili, když
v silně obsazené kategorii juniorů JI1 zvítězil
Marek Houser. A svoji formu Marek potvrdil,
když zvítězil také i v disciplíně reálná sebeobra-
na. V kategorii starších žákyň vybojovala bron-
zovou medaili Karolína Houserová. A čtvrtou
opět bronzovou medaili získal pro naše barvy
Tomáš Balko v kategorii junioři. Díky těmto
skvělým výsledkům obsadil oddíl TJ karate
Nové Hrady pěkné čtvrté místo v soutěži klu-
bů a škol Českého svazu Allkamp-Jitsu.

Děkuji našim závodníkům za vzornou re-
prezentaci a rodičům, kteří naše závodníky
doprovází na soutěž.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Na Národním poháru AKJ zvítězil Marek Houser mezi juniořy a v dis-
ciplíně reálná sebeobrana, Tomáš Balko a Karolína Houserová vybojo-
vali bronzovou medaili

TV ANTÉNY

SATELITY
Montáže TV a SAT antén pro bytové

domy STA a rodinné domy
Dodání a instalace setbox,

televizorů s normou DVBT2,
satelitních systémů a receiverů.

Libor Vondrášek  602 314 046
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Šachová mistrovství
září/říjen 2021

Mistrovství České republiky v Praze
Ve dnech 11. – 12. září 2021 proběhlo v pražském hotelu Don Gio-

vanni Mistrovství ČR jednotlivců v rapid šachu v kategoriích dívek a
chlapců 10, 12 a 14 let. V kategorii do deseti let hrál i Matyáš Hokr, kte-
rý byl do turnaje dle ratingu nasazený jako č. 25. V devítikolovém tur-
naji, kterého se zúčastnilo celkem 42 hráčů (vždy pouze nejlepší tři
hráči z krajských přeborů), získal celkem 4 body a ve skupině čtyřbodo-
vých hráčů na 24. – 30. místě obsadil díky horšímu pomocnému hodno-
cení 29. místo.

Republikový mistrovský turnaj Matyášovi ukázal, že na této nejvyš-
ší úrovni rozhodují o výsledku opravdu drobné detaily a také zkušenosti.
Některé slibně rozehrané partie ztratil díky ne-
přesně zahraným koncovkám, někdy ho lepší
výsledek stály zbytečné chyby v zahájení, které
pramenily i z menší letošní rozehranosti v kate-
gorii rapid. Matyáš (rating 1232) dokázal v tur-
naji porazit i dva lépe postavené hráče (Rodan
Černý 1510, Jiří Petrášek 1268) a prohry sbíral
s hráči, kteří jsou žebříčkově nad ním. Aby
mohl pomýšlet na lepší výsledek, bude muset
zpřesnit svoji hru a právě s lepšími či vyrov-
nanými soupeři lépe takticky zvládat jednot-
livé partie.

Matyáš (9 let) bude tuto kategorii hrát ještě
příští rok, Vzhledem k tomu, že mezi hráči na-
rozenými v roce 2012 a 2013 byl v tomto turna-
ji na pomyslném 12. místě, mohl by v příštím
roce v případě dobrého tréninku určitě myslet
na první desítku.

Na stejném turnaji hrál v kategorii H12 i
českobudějovický Marek Garabík (ŠA VŠTE
ČB, rating 1567), který se připravuje v trénin-
kové skupině Františka Rolinka v N. Hradech.
Markovi se turnaj velmi povedl a obsadil krás-
né 6. místo se ziskem 6 bodů (4 výhry, 4 remí-
zy, 1 prohra), když dokázal v posledním kole
remízovat s největším favoritem (a nakonec i
republikovým mistrem) Delgerdalaiem Bayar-
javkhlanem (rating 1920, ŠK Staré Město, zisk
7,5 bodu/9).

V kategorii H14 byl úspěšný další hráč Ša-
chové akademie VŠTE České Budějovice Da-
niel Pražák. Dan svým soupeřům povolil pouze
2 remízy a se ziskem 8 bodů se stal Mistrem
České republiky do 14 let! Gratulujeme!

Mistrovství České republiky dětí
do 8 let v Nových Hradech

Ve dnech 9.-10. října 2021 se na čtvrtý pokus podařilo uspořádat
v Nových Hradech v sále hotelu Máj Mistrovství České republiky dětí
do 8 let. Dva neúspěšné pokusy v r. 2020 a jeden letos v květnu zhatil
Covid-19.

Pomalu se zhoršující zdravotní situace (ať už dotírajícím Covidem
nebo s podzimem nastupující nachlazení) sice konání mistrovství
ovlivnily odhlašováním hráčů na poslední chvíli, ale zdárnému průbě-
hu nezabránily. Při prezenci se všichni účastníci prokázali průkazem
o očkování nebo negativním testem v souladu s aktuálním Mimořád-
ným opatřením MZDR a Informací ŠSČR.

Do mistrovství nakonec nastoupilo 44 chlapců a 17 děvčat. Hráli
zde hráčky a hráči opravdu ze všech koutů naší země a nechyběli ani zá-
stupci Šachové akademie VŠTE České Budějovice, za kterou hrál i
novohradský Vojtěch Kolář.

MČR 8 let NH – pohled na plný sál

MČR předsálí s on-line

MČR H10 Praha 1

MČR NH Vojta Kolář

MČR Praha Matyáš Hokr

MČR – medailisté

MČR Praha

MČR Vojta Kolář

pokračování na str. 26
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Hrálo se na 9 kol, tzv. švýcarským systémem, tempem 2×20 min na
partii s přídavkem 10 s na každý provedený tah. Turnaj bez nejmenších
problémů odřídili rozhodčí Milan Durchan a Martin Hejda. Po pečli-
vých přípravách Bohouše Garabíka a díky příkladné spolupráci s Jar-
dou Kadlecem z ŠACHlubu Tábor se podařilo zajistit on-line přenos ze
čtyř šachovnic v turnaji dívek a 11 šachovnic z turnaje chlapců! Rodiče,
trenéři a diváci tak mohli nejlepší hráčky a hráče sledovat na svých tab-
letech a počítačích. Navíc byl přenos promítán i v předsálí hotelu Máj,
takže všichni měli dokonalý přehled, jak si jejich ratolesti vedou.

Po dvoudenních bojích (v sobotu se hrálo 6 kol, v neděli zbývající 3)
mohli být vyhlášeni noví Mistři České republiky pro r. 2021. V katego-
rii dívek suverénním způsobem zvítězila Diana Romanko (ŠK Karlovy
Vary) se ziskem 8,5 bodu z devíti možných, na druhém místě byla Na-
tálie Vaníčková (ŠK JOLY Lysá n/Labem, zisk 7 bodů) a třetí místo ob-
sadila Amálie Martikánová (Beskydská šachová škola, zisk 6 bodů).

Mezi chlapci po velmi dramatickém finiši zvítězil Jáchym Fadrný
(ŠK Spartak Čelákovice, zisk 7,5 bodu), těsně druhý (rozhodovalo po-
mocné hodnocení) byl Štěpán Kroulík (Region Panda, zisk 7,5 bodu) a
třetí skončil Tomáš Zelenka (TJ Plzeň Košutka, zisk 7 bodů).

Pro novohradského V. Koláře to byl první takto veliký turnaj, na
kterém měl především načerpat nové zkušenosti. Nakonec se Vojtovi
podařilo vyhrát dvě partie (celkově 41. místo), potěšitelný však byl pře-
devším jeho progres v průběhu turnaje. Postupně si zvykal na specific-
ké tempo hry (nutnost sledování času a relativně rychlého rozhodování)
a díky pozápasovým rozborům s trenérem dokázal neopakovat stejné
taktické chyby, lépe rozehrávat partie a v soubojích s kvalitativně srov-
natelnými hráči až do konce partie bojovat o výhru. V této kategorii
rozhoduje často i skutečnost, že vyhraje ten, kdo udělá méně chyb a kdo
lépe zvládne časový tlak na konci partie. Vojta měl v druhé části turnaje
šanci vyhrát i více partií, ale přesto může být se svým výkonem spoko-
jený. Navíc jeho partie budou na šachovém kroužku rozebírány i s os-
tatními hráčkami a hráči, což všem pomůže k dalšímu rozvoji.

Turnaje se též zúčastnil sedmiletý Matyáš Raab z Horní Stropnice,
kterého připravuje pan trenér Vilibald Rolínek. Matyáš předvedl něko-
lik pěkných partií. Se ziskem 3 bodů obsadil 38. místo. I on načerpal
mnoho zkušeností, na které v budoucnu jistě naváže v dalších turnajích
i na společných trénincích v našem šachovém kroužku.

Doprovodný OPEN turnaj
V sobotu se hrál doprovodný OPEN turnaj, který si kromě hráček a

hráčů z řad rodičů či trenérů zahrály i děti, které o účast na mistrovství
2020 v loňském roce přišly a v letošním roce již nesplňují věkovou hra-
nici. Přihlásilo se celkem 30 hráčů a hráček, kteří hráli na 6 kol „Švýca-
rem“ ve stejném čase a za stejných pravidel jako MČR. Vyhodnocení
výsledků proběhlo ve dvou kategoriích – v hlavní kategorii kompletní-
ho doprovodného turnaje OPEN + v kategorii „MINI“ (v principu šlo
o kategorii začátečníků ze spřátelených kroužků z N. Hradů, T. Svinů a
Č. Budějovice).

Celkovou vítězkou se stala Elen Hetfleischová, 2. Václav Kroulík,
oba 5/6 (oba Region Panda), 3. Petr Vojčák 4,5/6 (TJ Zlaté Hory), 4. Ni-
kol Bartečková 4,5/6 (Beskydská šachová škola), 5. Jasmína Marie
Londinová 4,5/6 (KVASACO Vacenovice), 6. Matyáš Hokr 4/6 (ŠA
VŠTE – Nové Hrady).

Umístění dalších hráčů Šachové akademie VŠTE (případně jejich
rodičů nebo sourozenců): 8. Ondřej Hejda 4/6, 11. Mark Shivairo 3,5/6,
13. Michal Bartyzal, 15. Jonáš Linhart, 16. Milan Shivairo, 17. Eliáš
Dědek, 19. Marcela Linhartová, všichni 3/6, 21. Vojtěch Kasalický 2/6.

V kategorii „MINI“ byla nejlepší Berenika Urbanová (, zisk 2 body,
v celkovém pořadí OPEN turnaje skončila na 22. místě!), druhý byl Jan
Urban (oba Nové Hrady) na třetím místě skončil Vojtěch Průka (T. Svi-
ny). Další pořadí: 4. Antonín Kolesnik, 5. Šimon Sakastr, 6. Patrik Mo-
rong (všichni Nové Hrady), 7. Luana Bartyzalová (VŠTE ČB).

V tomto doprovodném turnaji si naši začínající adepti vyzkoušeli
své kvality v soubojích s taktéž začínajícími či méně zkušenými hráči a
zároveň se mohli setkat i s hráči mnohem zkušenějšími a věkově starší-
mi. I zde bylo zajímavé sledovat, jak někteří dokázali v průběhu turnaje
omezovat množství chyb, lépe se koncentrovali na hru a také využívali
znalosti z tréninků šachového kroužku.

V kategorii OPEN hrál též devítiletý Matyáš Hokr. Během šesti kol
dokázal 4x zvítězit a prohrál pouze s vítězkou turnaje a druhým v pořa-
dí. Matyáš v turnaji porazil i hráče s vyšším ratingem (O. Hejda 1456) a
i v prohraných partiích měl šanci na výhru. Celkové šesté místo v rámci
doprovodného turnaje tak mohl brát jako úspěch a motivaci pro další
turnaje.

Rudolf Černík (ŠA VŠTE ČB)
Vladimír Hokr (Šachový oddíl BK NH)

Doprovodný OPEN – vyhlášení Doprovodný OPEN – Matyáš Hokr a Ondra
Hejda

Doprovodný OPEN MINI

Doprovodný OPEN – NH J. Urban, B. Urbanová

Šachová mistrovství (pokračování ze str. 25)

Fotbal nebo hokej?
U nás je to trochu zvláštní. Fotbal má kolem 340 000 členů a hokej má kolem 60 000 čle-

nů. A přitom se zdá, že prim hraje hokej (tedy u nás)!
Dovedete si však představit, že někdo ve Španělsku, Itálii, Francii, Německu, Anglii nebo

v dalších státech nahradí jejich „fotbálek“ jiným sportem?
A ještě je velká většina dalších mužstev! Fotbal má vždycky přednost. Ne u nás. Zde se

razí heslo: „Musíme také něco nechat pro hokej!“
Náš národ se hlásí k „západu“, avšak fotbal, který k západu jednoznačně patří nejvíce,

zřejmě nás Čechy nezajímá nebo se mýlím? … Hokej má nyní další problém. Zatímco fotbal
si jde svou cestou, tak hokej doplácí na 80 000 členů florbalu. Florbal je totiž podobný přede-
vším hokeji a možná mu bere spoustu talentů. Hráči florbalu si oblečou trenýrky, trička, boty
a hokejky a jsou připraveni ke hře. Ne tak to je u hokeje!

Závěrem… Musím zde pochválit Martina Silmbroda jako výborného hráče a výborného
trenéra. Hrady ve fotbalu ho budou ještě dlouho potřebovat!

Miroslav Hruška
„Proč milujeme fotbal? …protože tam, na hřišti jsme všichni stejní.“
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