
Prosinec 2021 číslo 12, ročník XXVI Cena 5 Kč

Vážení spoluobčané a přátelé Nových Hradů,
již druhé adventní období zahajujeme tím, že omezujeme či rušíme některé tradiční akce, na

které se mnozí z nás dlouho těší. Epidemiologická situace v naší zemi však není dobrá, a proto
asi není jiné cesty. Snažíme se sice tyto akce alespoň částečně zvládnout, někdy jde však
o marný boj…

Chápu, že některá nařízení jsou diskutabilní. Některá ale, a to si musíme přiznat, pouze rea-
gují na to, že velká část populace nedodržuje stanovená pravidla, odmítá očkování a někdy do-
konce vědomě COVID šíří. A tak se i naše město potýká s nárůstem počtu infikovaných osob,
bohužel však také těch, kteří pak končí s těžkým průběhem či dokonce s fatálními následky.

Logicky se nám celková atmosféra promítá i do osobní nálady a pohody. A místo abychom se
bavili o přípravě Vánoc, těšili na setkání s blízkými a plánovali, jak si užít těch alespoň pár dnů
svátků, řešíme, jak budou děti testovány, sledujeme s mírnými i většími obavami růst nakažených
ve městě či ve škole. A jen prozatímní vzdálenost od Vánoc nám možná brání úvahám, co by se
stalo, když bychom se s COVIDem setkali právě kolem Štědrého dne…

Nechci být kazatelem ve smyslu správného chování v době pandemie. Místo negativního vy-
mezování bych chtěl spíše poděkovat všem, kteří v tomto složitém období stále pomáhají dru-
hým a kteří výkonem svých profesí umožňují ostatním, aby fungovaly základní služby a věci –
od zdravotníků, pečovatelek, zaměstnanců ve školství, lidí na úřadech, prodavaček až po hasiče,
cestáře, řidiče a další profese. A chtěl bych všechny poprosit, abychom
svým přístupem a dodržováním základních pravidel všem ostatním ne-
komplikovali život, neohrožovali jejich zdraví a potenciálně i zdraví je-
jich blízkých…

Možná jde někdy jen o pár vteřin s rouškou, možná o trochu přemýšlení,
zda svým chováním neohrožuji druhé a nezpůsobuji jim velké komplikace.
A třeba nakonec i naše vlastní rozhodnutí o tom, že v případě nějakých pří-
znaků omezíme své kontakty s dalšími lidmi nebo třeba pár dní nepošleme
své děti do školy, přinese i nám zpětně více zdraví a méně komplikací…

Věřím, že jsme natolik rozumní, že to zvládneme. Chci doufat, že sou-
časná vysoká čísla snad již neporostou a že těch vážně nemocných bude mi-
nimálně…

Přeji Vám všem šťastné a veselé Vánoce plné pohody a krásných
okamžiků s těmi, kteří jsou Vašim srdcím blízcí. Těším se, že u kouzelných
českých pohádek najdete klid a odpočinek, že u dobrého punče a cukroví
bude slyšet vyprávění a smích a že alespoň na těch pár
svátečních dnů pomine ten neustálý spěch. Dětem i
dospělým přeji nejen u stromečku mnoho splněných
přání a věřím, že právě rozzářené dětské oči nám dají
zapomenout na každodenní zápřah a strasti běžného
života.

Tak ještě jednou šťastné a veselé Vánoce a úspěšné
vykročení do roku 2022!

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

V listopadu si děti v knihovně balily kufříky. Proč
a co do nich dávaly se dočtete uvnitř NZ.           K. J.

Foto z Mezinárodního akordeonového dne
v Praze, kterého se zúčastnili i žáci ze ZUŠ F.
Pišingera. Podrobně se dočtete na str. 21. K. J.

Jaké aktivity má za sebou spolek CSH můžete číst na dvou stranách NZ.
K. J.

Fotografie ze soutěže Zlatá srnčí trofej,
uvnitř NZ najdete hodnocení činnosti
novohradského Mysliveckého spolku.

K. J.

Tomáš Balko zvítězil v disciplíně kata junioři.
A tentokrát ještě spoustu dalších zajímavých
informací o karate uvnitř NZ.                  K. J.
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Přijede sv. Martin na bílém koni do školky

Strašidlení v mateřské školce

Kapříci namalovaní v Koželužně dětmi ze ŠD Mikroskopování v mateřské škole

Strašidlácké odpoledne – oranžové oddělení ŠD

Vycházky dětí ze ŠD po okolí

Sv. Martin na obrázcích dětí ze ŠD

FOTOMOZAIKA
Fotomozaika podzimních dnů ve společnosti dětí, přírody, tvoření,
slavení, bádání… více o aktivitách uvnitř NZ
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Zápis ze 104. schůze městské rady
ze dne 8.11.2021

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 103. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědo-
mí kontrolu usnesení ze 103. jednání rady
města.

� 2. Směrnice Zastupitelstva města Nové
Hrady č. 1/2021 – Oceňování pozemků
pro převody z majetku města
Rada města souhlasí s návrhem Směrnice
Zastupitelstva města Nové Hrady č. 1/2021
– Oceňování pozemků pro převody z majet-
ku a postupuje návrh ke schválení zastupi-
telstvu města.
(Rada projednala návrh Směrnice Zastupi-
telstva města Nové Hrady č. 1/2021 – Oce-
ňování pozemků pro převody z majetku
města. Směrnice byla konzultována s Fi-
nančním výborem Zastupitelstva města N.
Hradů, kde došlo ke společné dohodě o zně-
ní směrnice.)

� 3. Obecně závazná vyhláška města Nové
Hrady č. 2/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
Rada města souhlasí s návrhem Obecně zá-
vazné vyhlášky města Nové Hrady č.
2/2021, o místním poplatku za obecní sys-
tém odpadového hospodářství a postupuje
návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada projednala návrh Obecně závazné
vyhlášky města Nové Hrady č. 2/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpa-
dového hospodářství. Stávající vyhlášku je
nutné schválit v upraveném znění z důvodu
legislativních změn. Souběžně rada města
projednala výši poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství. S ohledem na na-
výšení nákladů za uložení odpadu na sklád-
ku a dalších výdajů spojených s odpadovým
hospodářstvím (např. navýšení poplatku za
tříděný odpad, který město hradí Sdružení
Růže), kdy celkové náklady vycházejí na
cca. 800 Kč/občana a rok, navrhla rada zvý-
šení poplatku pro občany na 600 Kč/rok
s tím, že zbylé prostředky budou hrazeny
z rozpočtu města.)

� 4. Pacht k.ú. Nakolice – po zveřejnění
Rada města schvaluje propachtování poze-
mků v k.ú. Nakolice o celkové výměře
131.326 m2 společnosti 1. Jihočeská Ze-
mědělská, Světví, na dobu určitou pěti let

dle návrhu a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Rada města neschvaluje propachtování po-
zemků k.ú. Nakolice paní Bc. O. Kypetové,
Nové Hrady.
(Rada města po provedeném výběrovém říze-
ní projednala návrh na uzavření pachtovních
smluv k některým pozemkům v majetku
města v katastrálním území Nakolice dle
návrhu. Rada města souhlasila s uzavřením
smlouvy dle výběrového řízení dle návrhu a
pověřila starostu města podpisem příslušné
pachtovní smlouvy na období s dobou pro-
nájmu do 30.09.2026.)

� 5. Prodloužení nájemní smlouvy – Štengl
Rada města schvaluje záměr pronajmout
část pozemku parc. č. 2281 v k.ú. Nové Hra-
dy o výměře 24 m2, na dobu určitou pěti let,
za částku 3 Kč/m2/rok a pověřuje tajemníka
MěÚ zveřejněním záměru na úřední desce
města.
(Rada projednala žádost pana J. Štengla, Č.
Budějovice o prodloužení nájemní smlouvy
k části pozemku parc. č. 2281, k. ú. Nové
Hrady. Na části pozemku má žadatel umís-
těnou garáž, kterou využívá.)

� 6. Žádost o úplatný převod pozemků
Rada města souhlasí s návrhem podání
žádosti k úplatnému převodu pozemků
parc. č. 747/1, 744/1, 744/2, 750/6, 744/4,
1488/4, vše v k. ú. Údolí u Nových Hradů,
které se v současnosti nacházejí ve vlastnic-
tví Státního pozemkového úřadu. Rada po-
stupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada projednala návrh podání žádosti
o úplatném převodu pozemků, které se
v současnosti nacházejí ve vlastnictví Stát-
ního pozemkového úřadu. Jedná se o poze-
mky parc. č. 747/1, 744/1, 744/2, 750/6,
744/4, 1488/4, vše v k. ú. Údolí u Nových
Hradů. Pozemky tvoří funkční celek se stav-
bou pro bydlení č. p. 98 (tzv. Šillerovec) na
pozemku parc. č. st. 127, k.ú. Údolí u Nových
Hradů. Město má zájem získat tyto pozemky
v souvislosti s uvažovaným prodejem objek-
tu čp. 98 a z důvodu zajištění příjezdu k ne-
movitosti paní Pavlíkové. V případě podání
žádosti bude proveden znalecký posudek,
který stanoví cenu, za kterou bude město
Nové Hrady moci předmětné pozemky kou-
pit. Tato případná koupě bude opět schvalo-
vána zastupitelstvem města.)

� 7. Dílčí přezkoumání hospodaření 2021
– Krajský úřad Jihočeský kraj
Rada města bere na vědomí Zápis Krajského
úřadu Jihočeského kraje, Odbor ekonomic-
ký, Oddělení přezkumu a metodiky hospoda-
ření obcí z dílčího přezkoumání hospodaření
za rok 2021 města Nové Hrady.
(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje Zápis Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje Odbor ekonomický, Oddělení
přezkumu a metodiky hospodaření obcí
z dílčího přezkoumání hospodaření za rok
2021 města Nové Hrady s tím, že byly zjiš-

těny "chyby a nedostatky závažného cha-
rakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm.
c) zákona č. 250/2000 Sb. s tím, že chyba
spočívala v nezveřejněné veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace dle ust. §10
odst. 1,2. Chyba byla opravena dle metodic-
kého doporučení kontrolorů krajského úřa-
du.)

� 8. Podání informací
– Základní škola v Nových Hradech
Rada města bere na vědomí informaci ředi-
tele Základní školy v Nových Hradech Mgr.
K. Kříhy ve věci testování žáků a vydaných
metodických postupů v souvislosti se situa-
cí s Covid-19.
(Rada projednala informaci od ředitele ZŠ
Nové Hrady pana Mgr. K. Kříhy ve věci tes-
tování žáků a vydaných metodických postu-
pů v souvislosti se situací s Covid-19.)

� 9. Zvýšení cen stravného – školní
jídelna ZŠ Nové Hrady
Rada města bere na vědomí oznámení
o zvýšení cen obědů ve školní jídelně od
1.1.2022 dle návrhu.
(Rada projednala informaci o zvýšení cen
obědů ve školní jídelně od 1.1.2022. Zvý-
šení cen dle návrhu je způsobeno nárůs-
tem cen potravin a novelizací Vyhlášky č.
107/2005 Sb. o školním stravování, kdy do-
chází k zvýšení normativu na strávníka.)

� 10. Obnova propagačních panelů –
Novohradsko-Doudlebsko, z.s.
Rada města schvaluje kofinancování obno-
vy 3 ks informačních cedulí v rámci spolu-
práce s Novohradsko-Doudlebsko z.s. dle
návrhu.
(Rada města byla informována o obnově
3 informačních cedulí, které se nacházejí
při příjezdu do N. Hradů a u osady Vy-
šné. Stávající zastaralé informační cedu-
le byly nahrazeny novými za spolupráce
s Novohradsko-Doudlebsko z.s. s tím, že
město Nové Hrady se na obnově podíle-
lo 30% nákladů, 70% zajistilo z dotace
Novohradsko-Doudlebsko, z.s.)

� 11. Poskytnutí dotace – Chodník
Vitorazská ulice – II. etapa
Rada města bere na vědomí registraci
akce/poskytnutí dotace v rámci projektu
"Chodník Vitorazská ulice – II. etapa".
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady oznámení
Ministerstva pro místní rozvoj ČR o regis-
traci akce/poskytnutí dotace v rámci projek-
tu "Chodník Vitorazská ulice – II. etapa".
Celkové náklady na akci činí 1.550.000 Kč,
z toho účast státního rozpočtu/dotace činí
1.472.500 Kč. Po tomto finálním potvrzení
může město Nové Hrady vybrat dodavatele
a zahájit realizaci akce.)

� 12. Výběrové řízení – Chodník
Vitorazská ulice – II. etapa
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci k veřejné zakázce: Chodník Vitorazská
ulice – II. etapa.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací do-
kumentace k veřejné zakázce: Chodník Vi-
torazská ulice - II. etapa.)

� 13. Jmenování komise pro otevírání
obálek – Chodník Vitorazská ulice
– II. etapa
Rada města jmenuje komisi pro otevírání
obálek na akci: Chodník Vitorazská ulice -
II. etapa ve složení: Mgr. Vladimír Hokr,
Mgr. Lucie Staňková a Marie Mrkvičková,
náhradníci: Ing. Pavla Vaněčková, Lenka
Roulová a Bc. Vlasta Kučerová.
Rada města jmenuje hodnotící komisi na
akci: Chodník Vitorazská ulice - II. etapa ve
složení: Bc. Roman Schmidt, Josef Sýkora a
Jaroslav Faktor a náhradníci: Ing. Pavel
Hamberger, Miroslav Šlenc, Ing. Pavla Va-
něčková.
Rada města schvaluje seznam obesílaných
firem dle návrhu s tím, že další uchazeči se
mohou přihlásit na základě výzvy, která
bude zveřejněna na internetových stránkách
města.
(Rada obdržela návrh na jmenování komise
pro otevírání obálek a návrh na jmenování
hodnotící komise k veřejné zakázce: Chod-
ník Vitorazská ulice - II. etapa, včetně se-
znamu obesílaných firem.)

� 14. Zatížení ČOV – ČEVAK a.s.
Rada města bere na vědomí oznámení spo-
lečnosti ČEVAK a.s., České Budějovice ve
věci hodnocení látkového zatížení ČOV
Nové rady a vývoje funkčnosti biofiltru pro
čistění vod ze závodu Dobrá voda. Rada po-
věřuje starostu dalším jednáním.
(Rada projednala oznámení společnosti
ČEVAK a.s., České Budějovice s hodnoce-
ním látkového zatížení ČOV Nové Hrady a
vývojem biofiltru. Z vyhodnocení vyplývá,
že díky přijatým opatřením došlo k výraz-
nému zlepšení účinnosti biofiltru, čistírna
odpadních vod tak bez komplikací zvládá
čištění odpadních vod ze závodu Dobrá
voda a má i dostatečnou kapacitu k dalšímu
rozvoji města.)

� 15. Poskytnutí dotace – Hospic sv. Jana
N. Neumanna o.p.s.
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti Hospic sv. Jana Neumanna, o.p.s. Pra-
chatice o finanční podporu na rok 2022 a
postupuje žádost Sociální komisi.
(Rada obdržela od společnosti Hospic sv.
Jana Neumanna, o.p.s. Prachatice žádost
o finanční podporu na rok 2022.)

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

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

Zápis ze 105. schůze městské rady
ze dne 15.11.2021

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 104. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědo-
mí kontrolu usnesení ze 104. jednání rady
města.

� 2. Prodej pozemků "lokalita Pod
vodojemem" – Zevlův mlýn s.r.o.
Rada města ruší usnesení č. 5 z 92.
schůze městské rady ze dne 26.07.2021
a nově rada města bere na vědomí žádost
ve věci prodeje pozemků parc. č. 824/42 o
výměře 1.516 m2, parc. č. 824/43 o výmě-
ře 1.525 m2 a parc.č. 824/44 o výměře
1.475 m2, vše k.ú. Nové Hrady dle návr-
hu GP č. 1139-182Fi/2021 společnosti
ZEVLŮV MLÝN s.r.o., se sídlem Nové
Hrady č.p. 143, IČ 06260349, za částku
300 Kč/m2 a postupuje žádost ke schvá-
lení zastupitelstvu města.
(Rada znovu projednala předmět kupní
smlouvy ve věci prodeje pozemků v loka-
litě Pod vodojemem pro společnost Zevlův
mlýn s.r.o. Výměra pozemků OV1 - OV3
vše v k.ú. Nové Hrady bude dle GP č.
1139-182Fi/2021 zmenšena u OV 1 z pů-
vodních 1585 m2 o 69 m2 u OV2 z původ-
ních 1594 m2 o 69 m2 a u OV3 z původních
1526 m2 o 51 m2. Příčinou zmenšení výměry
těchto pozemků je záměr města Nové Hrady
vybudovat zde chodník.
Původní znění "Rada města bere na vědomí
žádost ve věci prodeje pozemků parc. č.
824/42 o výměře 1.585 m2, parc. č. 824/43
o výměře 1.594 m2 a parc.č. 824/44 o výmě-
ře 1.526 m2, vše k.ú. Nové Hrady.." bude re-
vokováno a změněno na "Rada města bere
na vědomí žádost ve věci prodeje poze-
mků parc. č. 824/42 o výměře 1.516 m2,
parc. č. 824/43 o výměře 1.525 m2 a
parc.č. 824/44 o výměře 1.475 m2, vše
k.ú. Nové Hrady".)

� 3. Rozpočtové opatření č. 12/2021
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 12/2021.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 12/2021.)

� 4. Dodatek č. 1 SoD

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě ve věci "Oprava fasády s plastic-
kými prvky včetně říms, obnova barevného
nátěru nám. Republiky č.p. 11, Nové Hra-
dy" se společností VIDOX s.r.o. a pověřuje
starostu jeho podpisem.

(Rada projednala dodatek č.1 ke smlouvě se
společností VIDOX s.r.o. ve věci akce
Oprava fasády s plastickými prvky včetně
říms, obnova barevného nátěru nám. Re-
publiky č.p. 11, Nové Hrady. Dodatek řeší
změnu výše sazby na 15 % a dále změnu
rozsahu díla s tím, že změna se týká opra-
vy omítek, umístění ochrany proti ptákům
a změny klempířských prvků. Změnou
těchto parametrů dojde k navýšení ceny
díla o 60.156,89 Kč bez DPH dle soupisu
víceprací odsouhlasených při realizaci
díla.)

� 5. Úřední záznam – Osadní výbor
Údolí u N.H.

Rada města bere na vědomí zápis Osadního
výboru Údolí u N.Hradů.

Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemku parc. č. KN 1529/17 (nově se dle
GP č. 474-149Fi/2021 jedná o pozemek
parc. č. KN 1529/25 o výměře 14 m2) v k. ú.
Údolí u Nových Hradů za částku dle Směr-
nice Zastupitelstva města Nové Hrady -
Oceňování pozemků pro převody z majet-
ku města a pověřuje tajemníka MěÚ zve-
řejněním záměru prodeje na úřední desce
města.

(Rada obdržela úřední záznam od Osadního
výboru Údolí u Nových Hradů o provede-
ném jednání k žádosti společnosti Junák -
český skaut, středisko VAVÉHA České
Budějovice, z.s. o odkoupení části pozemku
parc. č. KN 1529/17 (nově se dle GP č.
474-149Fi/2021 jedná o pozemek parc. č.
KN 1529/25 o výměře 14 m2) v k. ú. Údolí
u Nových Hradů za účelem rekonstrukce
a přístavby sociálního zázemí pro základ-
nu Švýcarský dům. Osadní výbor souhlasí
s prodejem uvedené části pozemku.)

� 6. Dohoda o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR

Rada města schvaluje Dohodu o poskytnutí
dotace z Programu rozvoje venkova ČR
v rámci projektu Modernizace vybavení pro
kulturní sál a venkovní kulturní a spolkové
aktivity města N. Hrady a pověřuje starostu
jejím podpisem.

(Rada projednala návrh Dohody o poskyt-
nutí dotace z Programu rozvoje venkova
ČR se Státním zemědělským intervenčním
fondem. Návrh dohody řeší poskytnutí do-
tace na projekt Modernizace vybavení pro
kulturní sál a venkovní kulturní a spolkové
aktivity města N. Hrady s celkovými výdaji
projektu 1.498.040 Kč. Celková výše při-
znané dotace je stanovena na 1.198.723 Kč
(80 %).)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3
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Střípky z radnice
Závěr roku tradičně přináší dokončování

některých akcí či projektů. Některé naopak za-
čínají. Všechny akce pak musí najít své místo
v rámci přípravy rozpočtu, který však promítá
i různé legislativní a jiné změny. V rámci pro-
sincových střípků bych rád upozornil alespoň
na některé.

Změny dopravního značení
Možná jste během posledních týdnů zazna-

menali ve městě a osadách zaměstnance firmy,
která na základě předchozí revize pasportu do-
pravního značení provádí úpravu dopravních
značek. Některé změny si vynutila změna legis-
lativy, některé „novinky“ jsme museli zapraco-
vat na základě požadavku a výkladu Policie
ČR. Některé značky začínají platit okamžitě,
některé jsou částečně zakryté a budou platit až
od roku 2022 (především modré zóny).

Chtěli bychom Vás tedy požádat o věnová-
ní pozornosti novému dopravnímu značení a
věříme, že si všichni na některé změny bez
problémů zvykneme.

Hlavní změny se týkají odstranění někte-
rých značek Dej přednost v jízdě a jejich na-
hrazení uplatňováním pravidla pravé ruky.
Týká se to například Vilové čtvrti při jízdě od
hřbitova směrem k rotě, kde v místě výjezdu z
„prefáckých bytovek“ či od Viláku budeme
dávat přednost vozidlům přijíždějícím zprava.
Jde o stejný princip jako například na parko-
vištích u velkých nákupních center v ČB, kdy
zdánlivě hlavní ulice není hlavní, ale stejně
významná jako ta zdánlivě vedlejší (ale kvali-
tativně stejně významná) přicházející z pravé
strany.

Další změnou pak je způsob značení Za-
hradní čtvrti, kde mizí označení obytné zóny,
protože dle platné legislativy o klasickou
obytnou zónu nejde. Do budoucna zde dojde
i k instalaci zpomalovacích retardérů, které
by měly při vjezdu do této lokality zpomalit
provoz.

V centru města pak došlo k vymezení ně-
kterých parkovacích ploch (vedle čp. 14, mezi
kostelem a kulturně-spolkovým domem, v Na-
vrátilově ulici či na nádvoří za domem 233 –
u Koželužny) pouze pro rezidenty. Na začátku
roku bychom místním občanům začali vydá-
vat kartičky, které je budou opravňovat k par-
kování v těchto zónách. Pro návštěvníky města
bude parkování na těchto parkovacích plo-
chách zakázáno a budou směřováni na jiná
parkoviště, zejména mimo centrum města.

Další upřesnění k celému systému bude
předmětem lednového NZ.

Nová vyhláška o odpadech
– zvýšení poplatku

Novou vyhlášku o odpadech projednalo
v listopadu městské zastupitelstvo. Vyhláška
musela projít drobnými úpravami z důvodu
návaznosti na legislativní úpravy zákonů a na-
řízení. Zároveň však došlo i ke změně výše po-
platku. Dosavadních 500 Kč za občana již

bylo z hlediska rozsahu poskytovaných služeb
a zvyšujících se nákladů na celý systém svozu
a třídění neúnosných. Celkové náklady se vy-
šplhaly až na částku 800 Kč za rok. Zvýšené
náklady jsou způsobeny navýšením poplatků
za ukládání odpadu na skládku, poplatky za
odběr některých tříděných komodit, růstem
nákladů na dopravu, ale také celkovým zvý-
šením objemu odpadu či nárůstu nákladů
na systém třídění odpadu v rámci odpado-
vého hospodářství Sdružení Růže (nárůst
z 10 Kč/občana na 60 Kč/občana), kdy již ne-
mohl mikroregion doplácet tyto náklady jed-
notlivým obcím.

Z tohoto důvodu zastupitelstvo schválilo
navýšení ceny o 100 Kč/občana a nová cena
pro rok 2022 je tedy 600 Kč za občana a rok.
Věříme, že se nám bude stejně jako v minulos-
ti díky rozumnému přístupu k třídění a lepší-
mu využití odpadu i nadále dařit držet cenu
celkových nákladů a že i přes novou legislati-
vu, která tlačí na ukončení skládkování komu-
nálního odpadu, nebudeme muset v dalších
letech řešit další navyšování ceny tohoto po-
platku.

Spolupráce města N. Hrady
a Jihočeského kraje při zajištění
lékařské péče

Na základě snahy města N. Hrady o zajiště-
ní lékařské péče (zejména lékař pro děti a do-
rost) došlo k zapojení do aktivity Jihočeského
kraje, který nabídl systém podpory pro lékaře,
kteří otevřou své ordinace na jihu Čech. Jiho-
český kraj připravil reklamní kampaň, ve které
ve spolupráci se zapojenými městy nabídne fi-
nanční podporu a další bonusy. Město Nové
Hrady v rámci této spolupráce může novým
lékařům nabídnout zkolaudované prostory pro
provozování zdravotnického zařízení v tzv.
Pasivním domě, výhodné provozní a bytové
podmínky a další bonusy. Věříme, že společné
úsilí přinese svůj výsledek a že na základě vy-
hlášeného řízení opět budeme mít ordinaci
dětského lékaře a třeba i dalších specialistů
v našem městě.

V současné době taktéž zpracováváme pro-
jektovou dokumentaci pro využití nebytových
prostor vedle lékárny, kde je připravována dal-
ší ordinace pro lékařskou péči.

Projekty města
Na konci listopadu by mělo dojít k předání

staveniště na domě čp. 188 v Komenského uli-
ci. Tento objekt se bude kompletně rekonstru-
ovat a vzniknou zde nové byty.

V rámci projektu „skatepark a pumptrack“
byla dokončena první etapa vybudování pum-
ptrackové dráhy. „Vymodelovaná“ dráha bude
ihned po skončení zimy vyasfaltována a pro-
jekt bude pokračovat založením plochy pro
skate, na kterou budou následně přesunuty stá-
vající i nové prvky.

Po dlouhém čekání jsme obdrželi konečné
stanovisko o dotační podpoře k výstavbě no-
vého chodníku ve Vitorazské ulici. Nyní tak
můžeme přistoupit k výběru zhotovitele. Sou-
časně s chodníkem je na louce proti hřbitovu

(naproti hrobce) plánována i plocha pro parko-
vání aut pro návštěvníky hřbitova a účastníky
smutečních rozloučení. Realizace obou částí je
plánována do května 2022.

Pokračuje též rekonstrukce sálu hotelu
Máj. Došlo již k demontáži starého podhledu a
světel a k odstranění dřevěného obložení sálu.
V současné době probíhají práce na novém
podhledu, rozvody kabeláže a opravy zdí na
schodišti. Dokončení prací, včetně výměny
vstupních dveří, je plánováno na leden 2022.

O dalších probíhajících projektech budeme
informovat v dalších NZ.

Akce Krampus v N. Hradech
Na začátku listopadu proběhla v našem

městě benefiční akce Großberg Teufel´s Lauf
I., která díky aktivitě pana J. Križana a skupi-
ny Großberg Teufel´s z Velkých Skalin při-
nesla finanční podporu pro Centrum Bazalka.
Přes složité epidemiologické podmínky bylo
k vidění několik desítek pekelníků (krampusů,
čertů, démonů ad.) z České republiky, Němec-
ka a Rakouska (včetně domácích Novohrad-
ských čertů, kteří společně se starostou města
udělili krampusovým kolegům povolení vstou-
pit na jejich území). Doprovodný program pak
přinesl ukázku výcviku psů kynologické orga-
nizace z Kaplice, streetdance v podání dětí
z českokrumlovské taneční skupiny Storm, hu-
dební vystoupení a speciální ohňovou show.
Vše jako moderátor doprovázel Jirka Ježek
z Hitradia Faktor.

Město Nové Hrady pro tuto akci poskytlo
pozemek na Jánské louce s tím, že náklady na
přípravu a organizaci akce nesl kompletně
spolek Großberg Teufel´s. Přestože organizá-
toři očekávali ještě větší zájem o akci, podaři-
lo se nakonec díky výtěžku ze vstupného,
dobrovolným příspěvkům a darům krampuso-
vých skupin vybrat pro centrum Bazalka více
než 56 000 Kč. Dle ohlasů si akci užili její
návštěvníci i samotní pekelníci. Novohradští
čerti využili akci k propagaci své čertovské
skupiny a jako zkoušku na čertovský rej.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
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Program regenerace MPR a MPZ na rok 2021
V letošním roce obdrželo Město Nové Hrady od Ministerstva kultu-

ry z Programu regenerace městských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši
822 000 Kč. Tato částka byla rozdělena na opravu čtyř památek ve
vlastnictví města a část dotace byla přidělena soukromému vlastníkovi.

Realizované akce:
1) Nátěr šindelové krytiny kovárny č.p. 36
2) Oprava fasády s plastickými prvky včetně říms,

obnova barevného nátěru Česká č.p. 74
3) Oprava fasády s plastickými prvky včetně říms,

obnova barevného nátěru nám. Republiky č.p. 11
4) Oprava vstupního schodiště Buquoyské hrobky

– vnitřní úpravy, opatření ke snížení vlhkosti zdiva
5) Oprava fasády štítu domu, Husova č.p. 78

Oprava fasády štítu domu, Husova č.p. 78

Nátěr šindelové krytiny kovárny

Oprava fasády s plastickými prvky včetně říms,
obnova barevného nátěru nám. Republiky č.p. 11

Oprava fasády s plastickými prvky včetně říms, obnova barevného nátěru Česká č.p. 74

Oprava vstupního schodiště Buquoyské hrobky
– vnitřní úpravy, opatření ke snížení vlhkosti
zdiva #$
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Pořízení vybavení do ZŠ Nové Hrady
včetně zajištění bezbariérovosti

Díky realizovanému projektu „Pořízení vybavení do ZŠ Nové Hrady včetně zajištění bezba-
riérovosti“ mohla ZŠ zahájit letošní školní rok s moderním vybavením učeben pro výuku infor-
mačních technologií, přírodovědných předmětů a polytechnické výchovy. Žáci tak mohou
využívat nové notebooky, PC, interaktivní tabule, stavebnice a mnoho jiných pomůcek pro vý-
uku. Součástí projektu bylo také vybudování bezbariérových WC na 1. i 2. stupni ZŠ.

Projekt byl podpořen z dotačního programu IROP ve výši 2 101 271,94 Kč.

Program regenerace MPR a MPZ na rok 2021
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Rozvoj zájmového, neformálního
a celoživotního vzdělávání
v Nových Hradech

Cílem projektu bylo rozšířit prostorovou kapacitu a zajistit technic-
ké a materiální podmínky pro realizaci zájmových vzdělávacích a vý-
chovných kroužků v oblasti digitálních technologií, přírodních věd a
technických a řemeslných dovedností pro děti a dospělé. Realizací pro-
jektu došlo ke stavebním úpravám tří místností (keramické dílny, gla-
zovny a šatny) komunitního centra, které nebyly řešeny původním
projektem. Dále pak k nákupu výpočetní a fotografické techniky a vy-
bavení do učebny pro fotokroužek a videotvorbu, a také k nákupu vyba-
vení pro údržbu a využívání zahrady a zřízení pokusných záhonů na
zahradě komunitního centra.

Celkové náklady projektu činily 1 573 tis. Kč z toho dotace z IROP
1 380 394,08 Kč.

Program regenerace MPR a MPZ na rok 2021
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Milí spoluobčané,
od ustavení finančního výboru novohradským zastupitelstvem uply-

nuly již 3 roky a do uzávěrky tohoto vydání zpravodaje jsme se v sou-
časném volebním období sešli celkem čtrnáctkrát. Na konci roku 2020
jsem vás informoval o osmém až desátém jednání, nyní vás seznámím
s jedenáctým až čtrnáctým jednáním finančního výboru města (dále jen
FV). Zaměřím se opět na nejdůležitější návrhy a doporučení, které jsou
formou zápisu z každého jednání výboru předkládány zastupitelstvu
města.

11. jednání ze dne 25.11.2020

Na tomto jednání byl projednán rozpočet města včetně rozpočtu pří-
spěvkových organizací města a rozpočtu Kulturního a informačního
centra (dále jen KIC) na rok 2021, dotační program města a kalkulace
vodného a stočného na rok 2021.

� a) Rozpočet města na rok 2021:
Rozpočet města je navržen jako schodkový s příjmy 51.892.718,-

Kč a výdaji 57.912.718,- Kč. Z toho vyplývá, že částka nutná k dofinan-
cování rozpočtu je 6.020.000,- Kč. Tato částka bude pokryta formou fi-
nancování z prostředků minulých let. Město má jeden investiční úvěr -
na rekonstrukci hotelu Máj ve výši 21.420.000,- Kč, který byl v roce
2020 ponížen o dotaci z Operačního programu životního prostředí
o částku 3.687 tis. Kč. Zbylá část úvěru bude městem splácena do roku
2031 formou ročních splátek ve výši cca 1.480 tis. Kč. Splátka za rok
2021 bude uhrazena ze zůstatku finančních prostředků minulých let.

Vyjádření FV:
FV ponechává stejné doporučení jako pro rozpočet roku 2020:
1) zaměřit se ve výdajové části rozpočtu na:

− úsporu provozních nákladů města, efektivní využití městských
budov

− investice do nových bytů a vybavení Technických služeb města
(dále jen TSM)

2) zaměřit se v příjmové části rozpočtu na:
− pronájmy zemědělské půdy, bytových a nebytových prostor
− prodej vlastního majetku: stavební pozemky, ostatní pozemky,

zbytné nemovitosti
− vlastní činnost: rozšíření služeb TSM, vlastní zhodnocení dřeva,

systém parkování – město, Terčino údolí.

� b) Dotační program města:
Rada města předložila na 11. veřejném zasedání zastupitelstva měs-

ta (2.12.2020) návrh upraveného Programu pro poskytování dotací ne-
státním neziskovým organizacím z rozpočtu města. V předloženém
návrhu byly zpřesněny podmínky pro opravy, údržbu a provoz, upřes-
něn pojem aktivní sportovci a navýšena maximální roční částka na ve-
dení jednotlivých kroužků.
Vyjádření FV:
− FV doporučil zastupitelstvu tento návrh schválit.

� c) Kalkulace vodné + stočné:
Město Nové Hrady zadalo dle platných ustanovení zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, koncesi malého rozsahu
na provozování vodohospodářského majetku. Předpokládaná hodnota
pro tuto koncesi je dle zákona rovna nebo nižší než 20 mil. Kč a doba tr-
vání 3 roky. Koncesi získala společnost ČEVAK, a.s., která nabídla
roční nájem vodohospodářského majetku ve výši 3.419 tis. Kč.

Následně společnost ČEVAK navrhla městu kalkulaci vodného a
stočného na rok 2021 tak, že pohyblivá složka pro vodné a stočné zůsta-
ne na stejné částce jako v roce 2020 (50,66 Kč/m3).
Vyjádření FV:
− FV s tímto postupem vyjádřil souhlas.

12. jednání ze dne 26.5.2021
Dvanácté jednání FV se zabývalo kontrolou dle schváleného rámco-

vého plánu činnosti. Byla provedena kontrola účetní závěrky včetně
rozboru hospodaření příspěvkových organizací, kontrola účetní závěr-
ky včetně rozboru hospodaření společnosti Služby Nové Hrady s.r.o.,
kontrola nákladů města na komunální a tříděný odpad za rok 2020 a na
závěr kontrola závěrečného účtu města za rok 2020.

� a) Kontrola účetní závěrky příspěvkových organizací:
1. Účetní závěrka Základní škola Nové Hrady:
Vyjádření FV:
− provoz školy: bez připomínek, příspěvek na provoz 2.800 tis. Kč
− doplňková (hospodářská) činnost: 75 cizích strávníků,

tržby 560.340,- Kč, náklady 560.340,- Kč,
zisk = 0,- Kč (rok 2019 = zisk cca 30 tis. Kč).

2. Účetní závěrka Mateřská škola Nové Hrady:
Vyjádření FV:
− provoz MŠ: bez připomínek, příspěvek na provoz (vč. dotace)

1.196 tis. Kč.
3. Účetní závěrka Technické služby města Nových Hradů:
Vyjádření FV:
− příspěvek na provoz ... 12.850 tis. Kč
− celkové příjmy = 19.134.018,92 Kč;

celkové výdaje = 19.382.380,61 Kč
− ztráta z hospodaření = - 248.361,99 Kč.
Závěr z kontroly výsledku hospodaření:
− nekoncepční řízení finančního toku (cash flow)
− došlo k porušení Obstaravatelské smlouvy ve třech bodech:
1.) Článek II odst. 6 – správa a hospodaření v městských lesích: náklady
na správu a údržbu budou komplexně hrazeny z výnosů, ostatní výnosy
budou odvedeny vlastníkovi.
Skutečnost: TSM odvedly vlastníkovi 300 tis. Kč přesto, že výnosy
z lesa byly nižší než náklady
− výnosy = 1.904.493,83 Kč
− náklady = 3.023.210,73 Kč (včetně 300 tis. Kč odvodu)
− ztráta = - 1.118.716,90 Kč.
2.) Článek III odst. 1 – správa domů, bytů a nebytových prostor: nákla-
dy na správu a údržbu domů, bytů a nebytových prostor budou kom-
plexně hrazeny z výnosů (nájemné), ostatní výnosy budou odvedeny
vlastníkovi.
Skutečnost: TSM odvedly vlastníkovi 650.907,- Kč přesto, že výnosy
byly nižší než náklady
− výnosy = 2.916.031,99 Kč
− náklady = 3.365.716,64 Kč,  ztráta = - 449.684,65 Kč
− odvod ve výši 650.907,- Kč snížil zásadním způsobem stav finanč-

ních prostředků TSM (zdroj fondu investic).
3.) Článek III odst. 3 – správa parkovacích ploch ve městě: vyúčtované
a vybrané finanční prostředky (výnosy) jsou součástí celkové dotace na
provoz.
Skutečnost: po zavedení parkovacích automatů zůstaly TSM náklady
na úklid a údržbu parkovacích ploch včetně sociálního zařízení, výnosy
(včetně souvisejících pořizovacích a provozních nákladů) byly zařaze-
ny do rozpočtu města.

� b) Účetní závěrka společnosti Služby Nové Hrady s.r.o.:
Vyjádření FV:
− výnosy = 3.523.596,92 Kč,  náklady = 3.248.417,40 Kč,

zisk = 275.179,52 Kč
− zpráva o hospodaření městských společností za rok 2020 byla zve-

řejněna v červnovém vydání Novohradského zpravodaje.

� c) Náklady města na komunální a tříděný odpad za rok 2020:
Vyjádření FV:
− FV bere na vědomí materiál odboru životního prostředí: Náklady

za provoz systému komunálních a tříděných odpadů za rok 2020
− celkové množství vyprodukovaného odpadu = 1.066,458 t

(o 108,218 t více než v roce 2019)
− celkové náklady = 2.341.124,00 Kč (o 389.807,- Kč více než

v roce 2019)
− příjmy od právnických osob a z kolektivního systému zpětného

odběru = 333.236,00 Kč (257.273,- + 75.963,-)

pokračování na str. 10
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− počet obyvatel a rekreačních objektů = 2.634
− výpočet:   2.341.124 – 333.236 = 2.007.888,- Kč

2.007.888 : 2.634 = 762,29 Kč
− výsledná částka na jednoho občana = 762,29 Kč (o 153,98 Kč více

než v roce 2019).

� d) Závěrečný účet, účetní závěrka města za rok 2020:
Vyjádření FV:
− bez připomínek
− kladné hodnocení získal závěrečný účet též po provedení kontroly

krajským úřadem JčK.

13. jednání ze dne 25.8.2021

Na třináctém jednání se finanční výbor zabýval vyhodnocením pl-
nění rozpočtu KIC za rok 2020, vyhodnocením hospodaření TSM
k 30.6.2021 a dispozicemi s majetkem města.

� a) Vyhodnocení plnění rozpočtu KIC za rok 2020:
: vedoucí KIC p. Jarolímková předložila FV
− přehled kulturních akcí za rok 2020 včetně příjmů a výdajů za

každou akci
− počet návštěvníků Novohradského muzea a Novohradské galerie za

rok 2020, výše vstupného
: předseda FV J. Vochoska předložil FV vyhodnocení plnění rozpočtu
KIC od r. 2018.
Vyjádření FV:
1. Kulturní akce KIC:
− v roce 2020 byl kulturní a společenský život omezen z důvodu

vládních nařízení
− nabídka kulturních, společenských a vzdělávacích akcí je zaměřena

na všechny věkové skupiny
− FV doporučuje radě města při pořádání kulturních akcí zvážit jed-

notlivé finanční nároky účinkujících, jejich počet na jednu akci a
možnost výběru vstupného.

2. Novohradské muzeum, Novohradská galerie:
Novohradské muzeum:
Muzeum rok 2018: 441 osob, vstupné 40,- Kč

rok 2019: 298 osob, vstupné 40,- Kč
rok 2020: 285 osob vstupné 40,- Kč;

162 osob vstupné 30,- Kč;
76 osob vstupné 20,- Kč;
74 osob zdarma (v rámci výstavy)

Skanzen rok 2018:    974 osob vstupné 40,- Kč;
240 osob vstupné 30,- Kč;
250 osob vstupné 20,- Kč

rok 2019: 1.032 osob vstupné 40,- Kč;
257 osob vstupné 30,- Kč;
317 osob vstupné 20,- Kč

rok 2020: 1.148 osob vstupné 40,- Kč;
441 osob vstupné 30,- Kč;
327 osob vstupné 20,- Kč

Hrobka rok 2018:   522 osob vstupné 40,- Kč
rok 2019:   827 osob vstupné 40,- Kč
rok 2020:   593 osob vstupné 40,- Kč;

129 osob vstupné 20,- Kč.
Ceny vstupného: 40,- Kč dospělí, 30,- Kč senior/student, 20,- Kč děti.
Příjmy celkem:
− rok 2018 =   88.940,- Kč
− rok 2019 = 104.950,- Kč
− rok 2020 = 107.724,- Kč

Výdaje celkem:
− rok 2018: 407.757,- Kč,  z toho provoz budov 109.123,- Kč
− rok 2019: 569.418,- Kč,  z toho provoz budov 213.661,- Kč
− rok 2020: 621.490,- Kč,  z toho provoz budov 228.988,- Kč

Novohradská galerie - Koželužna:
− rok 2018:   994 osob, vstupné 20,- Kč
− rok 2019:   829 osob, vstupné 20,- Kč
− rok 2020: 930 osob, 180 dětí, v roce 2020 vstupné dobrovolné

Příjmy celkem:
− rok 2018:  19.870,- Kč
− rok 2019:  18.780,- Kč
− rok 2020:  27.350,- Kč
Výdaje celkem:
− rok 2018:  232.523,- Kč,  z toho provoz budov 154.776,- Kč
− rok 2019:  209.491,- Kč,  z toho provoz budov 149.216,- Kč
− rok 2020:  250.139,- Kč,  z toho provoz budov 130.778,- Kč

3. Celkový rozpočet KIC:
: FV doporučuje radě města zaměřit se na rostoucí provozní náklady budov
− rok 2017: ztráta KIC = -2.827 tis. Kč; s provozními náklady budov

= -3.699 tis. Kč
− rok 2018: ztráta KIC = -3.213 tis. Kč ; s provozními náklady budov

= -4.172 tis. Kč
− rok 2019 bez komunitního centra (Jesle): ztráta KIC = -3.429 tis. Kč;

s provozními náklady budov = -4.505 tis. Kč
− rok 2019 včetně komunitního centra (Jesle): pozn.: dotace na mzdy

cca 500 tis. Kč; ztráta KIC = -4.102 tis. Kč; s provozními náklady
budov = -5.599 tis. Kč

− rok 2020 bez komunitního centra (Jesle): ztráta KIC = -3.076 tis. Kč;
s provozními náklady budov = -4.368 tis. Kč

− rok 2020 včetně komunitního centra (Jesle): pozn.: dotace na mzdy
cca 500 tis. Kč; ztráta KIC = -3.812 tis. Kč; s provozními náklady
budov = -5.564 tis. Kč

� b) Vyhodnocení hospodaření TSM k 30.6.2021:
: ředitelka TSM p. Kedrušová předložila finančnímu výboru
− plán rozpočtu na rok 2021 včetně plánu investic
− vyhodnocení hospodaření TSM k 30.6.2021 včetně výsledovky.
Vyjádření FV:
− FV doporučuje dodržet dohodu z 18.7.2011, ze které vyplývá 1x

ročně posílit fond investic TSM o 500 tis. Kč
− finanční prostředky v investičním a rezervním fondu – používat

především na obnovu majetku a nové investice.
Požadavek TSM na rok 2021:
− plánovaná provozní dotace od města = 13.500 tis. Kč, navýšena o

400.000,- Kč (Sportovní hala)
− paní ředitelka navrhuje navýšení dotace o dalších 500.000,- Kč na

pokrytí provozních nákladů (mzdy zaměstnanců, energie)
− plánované rozpočtované posílení fondu investic na rok 2021 =

300.000,- Kč
: plán investic
− trvá požadavek z roku 2019 pořídit multifunkční nákladní automo-

bil (kontejner, sypač), který by nahradil 2 stávající vozidla TSM:
autosypač z roku 1986 a Tatru 815 z roku 2006 (pořízena už jako
ojeté vozidlo), předpokládaná cena = 4 - 5 mil. Kč.

� c) Dispozice s majetkem:
Rada města předložila zastupitelstvu ke schválení prodej pozemků
v k.ú. Nové Hrady v lokalitě Pod Vodojemem, dále pozemky v k.ú. By-
ňov a v k.ú. Údolí u Nových Hradů.
Vyjádření FV k majetkovým dispozicím:
− FV navrhuje výše uvedené majetkové dispozice neprojednávat

z důvodu všeobecného navýšení obvyklých cen (§39 odst. 2 záko-
na č. 128/2000 Sb. o obcích)

− FV doporučuje zastupitelstvu města schválit novou směrnici pro
převod pozemků z majetku města

− FV navrhuje zpracovat upravené podmínky pro prodej stavebních
pozemků v lokalitě: Pod Vodojemem

− FV navrhuje následně vyhlásit nový záměr prodeje pozemků z ma-
jetku města

− FV požaduje k případnému záměru prodeje pozemků za účelem
výstavby jatek doložit vyjádření Krajské hygienické stanice, příp.
Krajské veterinární správy, Krajského úřadu v Českých Budějovi-
cích, odbor životního prostředí a občanů z dané lokality.

Na základě doporučení zastupitelstva města připravil finanční výbor
návrh směrnice:
− Oceňování pozemků pro převody z majetku města č. 1/2021 včetně

komentáře a základního výpočtu ceny pozemků (výpis základních
údajů z oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. v platném znění).

pokračování na str. 11

(pokračování ze str. 9)
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14. jednání ze dne 3.11.2021

Na posledním letošním jednání FV byly projednány kontroly dle roz-
hodnutí FV z 12. a 13. jednání:
− kontrola dotačního programu města za rok 2020
− kontrola vybraných pronájmů nebytových prostor za rok 2021
− kontrola prodeje pozemků v lokalitě Pod Vodojemem.
Následně byl opět projednán návrh Směrnice zastupitelstva města:
Oceňování pozemků pro převody z majetku města č. 1/2021.
Jednání se zúčastnili jako hosté: starosta města Mgr. Hokr a místosta-
rosta města Mgr. Jarolímek.

� a) Vyhodnocení kontroly dotačního programu za rok 2020:
Kontrolu provedli členové FV Josef Vochoska a Ladislav Kopřiva, ke
kontrole byly vybrány 3 spolky.
Vyjádření FV:
1. Společnost Rožmberk, o.p.s.:
− v roce 2020 podány 2 žádosti: žádost na činnost, žádost na opravy,

údržbu a provoz
− byly splněny podmínky pro poskytnutí dotace a doloženy povinné

přílohy
− v objektu Kovárny jsou vysoké náklady na vytápění objektu
− dotační příspěvek na činnost byl použit na pořízení tkalcovského

stavu a šicího stroje, dle FV by tento majetek mělo pořizovat město
jako vlastník nemovitosti, vlastníkem pořízených exponátů je
v tomto případě nájemce.

Vyjádření starosty města:
− připravuje se projektová dokumentace na změnu vytápění a novou

střechu
− souhlasí s tím, aby vystavované exponáty patřily městu, v případě

vlastnictví nájemce bude připravena jasná smlouva o době využití a
umístění exponátu.

� b) Český rybářský svaz, z.s. Nové Hrady:
− v roce 2020 podány 2 žádosti: žádost na činnost, žádost na akci mi-

mořádného významu
− byly splněny podmínky pro poskytnutí dotace a doloženy povinné

přílohy
− bez připomínek.

� c) Keramická dílna Kána, z.s. Nové Hrady:
− v roce 2020 podány 2 žádosti: žádost na činnost a žádost na vedení

3 kroužků
− byly splněny podmínky pro poskytnutí dotace a doloženy povinné

přílohy
− byl vznesen dotaz na vybírání příspěvků od občanů.
Vyjádření starosty města:
− příspěvky od občanů jsou vybírány pouze na pořízení materiálu.
b) Kontrola vybraných pronájmů nebytových prostor za rok 2021:
Na základě rozhodnutí FV z 13. jednání (25.8.2021) byla provedena
kontrola vybraných pronájmů nebytových prostor města. Kontrola byla
provedena u 3 subjektů na základě předložených dokladů – zajistil ta-
jemník města Ing. Schusser.
Vyjádření FV:
a) p. Hrbáčková:
− pronajata část objektu čp. 45, výměra 95 m2, vysoutěžená cena

550,- Kč/m2/rok + 38.420,- Kč v přípravných a bouracích pracích
na provozovně

− otázka FV na starostu města: ocenění přípravných a bouracích pra-
cí a nestandardní značení vyhrazeného parkoviště pro zásobování
před provozovnou.

Vyjádření starosty města:
− přípravné a bourací práce v provozovně povolil s tím, aby se urych-

lily opravy před nadcházející turistickou sezónou
− pokud by ve výběrovém řízení podal výhodnější nabídku jiný sub-

jekt, byly by tyto práce zaplaceny současným nájemcům
− vyhrazené parkoviště pro zásobování před provozovnou je chybou

současných nájemců a Technických služeb města, že nevyčkali do
rozhodnutí příslušného silničního správního orgánu a nedodrželi
typizované vodorovné dopravní značení

− vodorovné dopravní značení bude uvedeno do souladu s platným
silničním zákonem.

b) p. Valíčková:
− pronajata část objektu čp. 79 (Český dům), výměra 124 m2, vysou-

těžená cena 300,- Kč/m2/rok
− byl doložen doklad o zveřejnění záměru obce pronajmout tento ne-

bytový prostor
− otázka FV na starostu města zněla, jestli vedení města neplánuje

v tomto prostotu do budoucna zřídit městský byt.
Vyjádření starosty města:
− vedení města neuvažuje zde zřídit bytovou jednotku
− v plánu je zřídit 4 – 5 bytových jednotek v podkroví Českého domu

(současné ubytovací prostory).
c) hotel Máj p. Hájková:
− pronajata část objektu čp. 295 – hotel Máj (restaurační prostory,

kuchyň, sociální zařízení, skladové prostory), výměra cca 390 m2,
vysoutěžená cena 12.500,- Kč/měsíc, objekt je pronajat na 180 mě-
síců (15 let)

− byl doložen doklad o zveřejnění záměru obce pronajmout tento ne-
bytový prostor a podnikatelský záměr

− otázka FV na starostu města: investice do vybavení pronajatého
prostoru, inflační doložka v nájemní smlouvě.

Vyjádření starosty města:
− město zajistí na své náklady základní vybavení restaurace a kuchyně
− nájemce zajistí na své náklady vybavení drobným spotřebním ma-

teriálem a chladícími boxy
− nájemní smlouvu připravuje zkušená právní kancelář, starosta se

domnívá, že inflační doložka bude součástí nájemní smlouvy.
c) Kontrola prodeje pozemků v lokalitě Pod Vodojemem:
Tato kontrola byla provedena na základě nejasného postupu ve zveřej-
nění záměru prodeje pozemků a podávání nabídek jednotlivými zájem-
ci. Jako příklad byly využity podklady pro již zastupitelstvem
schválený prodej pozemků v lokalitě Pod Vodojemem.
Žadatelé:
1. Zevlův Mlýn s.r.o.:
− byly doloženy 2 žádosti:

: o 4 parcely OV2 – OV5 ze dne 25.5.2021
: následně o 3 parcely OV1 – OV3 ze dne 17.6.2021
(v den zveřejnění záměru města)

2. Michal Kanděra:
− byla doložena žádost o 2 parcely OV4 – OV5 ze dne 28.5.2021.
Ze strany města byla doložena Pravidla pro prodej pozemků v lokalitě
Pod Vodojemem a doklad o zveřejnění záměru obce prodat nemovitý
majetek s vyznačením dne zveřejnění a sejmutí z úřední desky města.
Vyjádření FV:
− v pravidlech pro prodej pozemků v lokalitě Pod Vodojemem je sta-

novena vyhlašovaná minimální cena 300,- Kč/m2

− podávání cenových nabídek následuje pouze v případě, že se o po-
zemky uchází 2 či více zájemců.

Návrh FV:
− při prodeji pozemků z majetku obce postupovat přesně podle § 39

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění
− záměr prodeje nemovitého majetku zveřejňovat:
1.) jednokolově:
− na základě Směrnice zastupitelstva města – oceňování pozemků

pro převod z majetku města
2.) dvoukolově:
− v prvním záměru vyzvat zájemce o podání žádosti o nabízený ne-

movitý majetek
− ve druhém záměru vyzvat každého zájemce o podávání cenových

nabídek.
Vyjádření starosty města:
− o způsobu zveřejnění rozhodne rada města.

� d) Návrh – směrnice zastupitelstva města:
− finanční výbor připravil na svém 13. jednání návrh směrnice: Oce-

ňování pozemků pro převody z majetku města č. 1/2021 včetně ko-
mentáře (výpis základních údajů z oceňovací vyhlášky č. 441/2013
Sb. v platném znění)

(pokračování ze str. 10)

pokračování na str. 12
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− Mgr. Michal Jarolímek představil upravený návrh této směrnice, na
kterém spolupracoval tajemník města Ing. Schusser a vedoucí sta-
vebního úřadu p. Prášil.

Vyjádření FV:

− v návrhu chybí příloha – mapa stavebních pozemků

− FV doporučuje doplnit směrnici v přechodných a závěrečných usta-
noveních o jeden bod ve znění:
„Ostatní majetek touto směrnicí neurčený bude oceněn dle zákona č.

151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o oceňování majetku a vy-
hlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška, ve znění pozdějších předpi-
sů (pozemky se stavbou, pozemky s trvalým porostem, lesní pozemky,
vodní plochy, zemědělské pozemky)“.

Čtrnácté jednání finančního výboru bylo zatím posledním pravidel-
ným jednáním před řádnou uzávěrkou prosincového vydání Novohrad-
ského zpravodaje. Ke konci letošního roku nás ještě čeká projednání
rozpočtu města a příspěvkových organizací na rok 2022, dotačního
programu města a kalkulace vodného a stočného.

Závěrem mi milí spoluobčané dovolte, abych vám poděkoval za
ohlasy, podněty a kladné hodnocení práce novohradského finančního
výboru, jehož zásadním úkolem je kontrolovat účelné a hospodárné
využívání majetku našeho města. Chtěl bych též velmi poděkovat panu
starostovi za jeho určitě objektivní hodnocení některých návrhů a dopo-
ručení finančního výboru v listopadovém vydání Novohradského zpra-
vodaje, vážíme si toho. Pro nás je však zásadní hodnocení od těch
nejpovolanějších, kterými jste vy, občané města Nových Hradů.

Za Finanční výbor zastupitelstva města Josef Vochoska

SVOZ ODPADU
V ROCE 2022
V roce 2022 svoz směsného komunální-

ho odpadu zůstává beze změny, tzn. „vý-
voz popelnic“ bude probíhat každý týden
ve ČTVRTEK a to i při svátcích připadají-
cích na tento den.

V roce 2022 bude svoz „BRKO - BIO“
probíhat JEDNOU ZA ČTRNÁCT DNÍ
V PÁTEK V LICHÝ TÝDEN v období od
01.04. do 25.11.2022

U komodit tříděného odpadu je nově
svoz PAPÍRU zařazen na PONDĚLÍ, u os-
tatních komodit zůstává doba svozu ne-
změněna – viz svozový plán na str. 13.

Sběrný dvůr Jižní město

celoroční provozní doba:
středa, neděle 14.00–17.00 hod.

Případné změny frekvence svozu a pro-
vozní doby jsou vyhrazeny a mohou být
upravovány dle potřeby, nebo z provozních
důvodů, nebo dle opatření vyhlášených a
nařízených vládou ČR. O případných změ-
nách bude veřejnost informována. OŽP

Ukládání stavebního a demoličního odpadu obsahujícího nebezpečné látky,
(azbest), nepocházejícího z podnikatelské činnosti do sběrného dvora

Z podnětu FCC České Budějovice s.r.o., provozovatele našeho
sběrného dvora Jižní Město Nové Hrady, je předkládána informace ve-
řejnosti o ukládání stavebního a demoličního odpadu obsahujícího ne-
bezpečné látky – azbest, na sběrný dvůr.

Na základě nového zákona o odpadech č. 541/2020Sb., vstoupila
v platnost i vyhláška č. 273/2021 o podrobnostech nakládání s odpady.
Dle této vyhlášky se upravuje i manipulace se stavebním materiálem,
který obsahuje nebezpečné látky, především azbest.

Hlava IV. § 42 vyhl. Č. 273/2021Sb.
odst. (2) Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě

stavby se musí se stavebními a demoličními odpady obsahujícími ne-
bezpečné látky nakládat takovým způsobem, aby nedošlo ke znečištění
ostatních vybouraných stavebních materiálů, vedlejších produktů nebo
stavebních a demoličních odpadů určených k recyklaci nebo opětovné-
mu použití.

odst. (3) Vybourané stavební a demoliční odpady obsahující az-
best musí být neprodleně po vzniku zabaleny do neprodyšných obalů
nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny a předá-
ny do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru
nebo odstranění.

Zjednodušeně řečeno, veškeré demoliční a stavební práce, kde se
vyskytuje nebezpečný stavební odpad obsahující nebezpečné látky,
např. při likvidaci eternitové střešní krytiny obsahující azbest, by toto
pro fyzické osoby měla provádět odborná firma za použití ochranných
pomůcek dle zákona. Tato firma je buď oprávněna dle zákona s tímto
nebezpečným odpadem dále nakládat, nebo jej zabalený v neprodyš-
ném obalu předává k likvidaci přímo do vybraného zařízení, či na
skládku k tomu určenou.

Co se týká ukládání nebezpečného stavebního a demoličního odpadu
obsahujícího azbest, který nepochází z podnikatelské činnosti do našeho
sběrného dvora na Jižním Městě, tak takový nebezpečný stavební odpad
obsahující azbest, bude na základě této vyhlášky přijímán od občanů
pouze v přiměřeném minimálním množství a výhradně v zabaleném sta-
vu v neprodyšném obalu, kdy tento dále bude uložen do označeného
uzavřeného kontejneru. Při předávání fyzickou osobou v nepřiměřeném
velkém množství, např. při likvidaci eternitové střešní krytiny ze střechy
domu, dřevníku, apod., nebo odpadu pocházejícího z podnikatelské čin-
nosti, nebo nezabaleného nebezpečného stavebního odpadu obsahující-
ho azbest, má provozovatel sběrného dvora a jeho obsluha právo
odmítnout jeho převzetí a uložení k další likvidaci. OŽP

Biologicky rozložitelný odpad – svoz v roce 2022
Vážení spoluobčané,
od roku 2015 byl v našem městě a v některých osadách zaveden svoz biologicky rozložitelné-

ho komunálního odpadu s možností zápůjčky nádoby zdarma.
Vzhledem k tomu, že kapacita pro zapůjčení nádob na biologicky rozložitelný odpad byla na-

plněna a ze strany poskytovatele již byla tato možnost z ekonomického hlediska pro město ukon-
čena, není v současné době již možné získat od města zdarma zapůjčení dalších nádob na
biologicky rozložitelný odpad.

Pro občany, kteří již mají na základě zápůjční smlouvy vypůjčenou nádobu, se nic nemění
a dále je tato výpůjčka pro ně zatím bezplatná. Občané, kteří se chtějí nově zapojit do progra-
mu svozu biologicky rozložitelného odpadu, si musí nádobu k tomu určenou pořídit z vlast-
ních prostředků, (Hnědá PVC nádoba s větracími otvory o objemu 240 l), a tuto následně
zaregistrovat do plánu vývozu města na Městském úřadu – odbor životního prostředí.

Systém svozu biologicky rozložitelného odpadu může být využíván v rámci ročního poplatku
za odpady dle platné vyhlášky města, tzn. občan má mít uhrazen poplatek za odpady v daném
roce a nemněl by dlužit na odpadech za předcházející roky.

Svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu začíná v PÁTEK 01.04.2022 a dále pak
1x za 14 dní, tj. v každý LICHÝ týden v PÁTEK až do 25.11.2022. Svoz bude probíhat převážně
v odpoledních a podvečerních hodinách.

Jak třídíme biologický odpad a co do těchto BIO nádob patří a co ne?
Biologicky rozložitelný odpad se ukládá do speciálně upravených nádob pro sběr biologic-

kého odpadu – (plastová hnědá perforovaná popelnice). Do těchto nádob se především ukládá
biologicky rozložitelný odpad vzniklý v domácnosti, např. shnilé ovoce, zelenina, slupky
z ovoce a zeleniny, vše rostlinného původu co by jinak skončilo v koši a následně v popelnici.
Druhotně pak dále lze odložit i přiměřené množství trávy nebo listí ze zahrad, zvadlé květiny,
plevel, nalámané větvičky, čisté piliny – hobliny. Do nádoby NEPATŘÍ uhynulá zvířata, olej,
maso, kosti, zbytky potravin, tekuté potraviny, obaly od potravin, sklo, plasty, plechovky, pa-
pír, stavení materiály… OŽP

(pokračování ze str. 11)
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Město Nové Hrady v roce 2021 realizovalo za
podpory Jihočeského kraje projekt s názvem
Vybavení MŠ Nové Hrady učebními pomůcka-
mi na podporu technického vzdělávání, který
byl podpořen z dotačního programu Podpora
školství (dotace ve výši 60 380 Kč). V rámci
projektu byl pořízen interaktivní panel s verti-
kálním pojezdem.

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
VÁNOČNÍ SVÁTKY PROŽITÉ V KRUHU BLÍZKÝCH,

PLNÉ POHODY, SPOKOJENOSTI, RADOSTI A LÁSKY,
V NOVÉM ROCE PEVNÉ ZDRAVÍ, HODNĚ SIL, SPLNĚNÉ PŘÁNÍ

VÁM PŘEJE ZO KSČM

Předvánoční poděkování
V této ne zrovna přívětivé době je krásné

vědět, že jsou mezi námi lidé, díky nimž se
místo, kde žijete, stává o kapičku hezčí…

Nedávno jsme se dozvěděli, že naši kama-
rádi a sousedé Michal Konečný spolu se Zdeň-
kem Maierem přišli s nápadem, aby letos mělo
Údolí nový vánoční stromeček přinášející ra-
dost všem, kteří budou vesničkou projíždět.
Ne, že by dosud v Údolí vánoční stromeček ni-
kdy nesvítil, ale ti z vás, kteří v minulých le-
tech takový stromek v Údolí viděli, jistě vědí,
že „to nebylo úplně ono“… K Michalovi se
Zdeňkem se záhy připojili Pavel Mládek a pan
Jiří Matějka, a tak vznikl tým, díky němuž bude
v Údolí svítit nový, ze všech stran ozdobený
vánoční stromeček.

Chlapi připravili místo s otvorem, do které-
ho bude již každoročně vždy před adventem
postaven jehličnan, a zajistili osvětlení, za což
si velké poděkování zaslouží i paní Alena Ked-
rušová, ředitelka TS Nové Hrady.

A pokud bude i letos kaplička v Údolí osvět-
lena vánočním andělem stejně tak pěkně jako
vloni, bude předvánoční čas v osadě pod hra-
dem opravdu o kapičku hezčí.

Děkujeme všem, kteří se na tomto činu po-
díleli, a až budete Údolím projíždět, jistě vás
letos potěší nejen krásný anděl u kapličky, ale
i nový vánoční stromeček, který bude pro
všechny zářit u místní hasičské zbrojnice.

Krásný adventní čas všem!
M+T Rolínkovi

Masopustní výbor
Nové Hrady

zve všechny, kteří mají zájem se účast-
nit Masopustu roku 2022 na schůzku,
která se koná v sobotu 8.1.2022 od 18
hod. v Hotelu Máj. Termín Masopustu je
26.–27.2.2022. Myslete prosím na to, že
schůzky se můžou účastnit pouze očkovaní a
ti, kteří prodělali nemoc COVID 19 v posled-
ních 180-ti dnech.

Na vaši účast se těší Masopustní výbor

Přání Občané pro zdravé město
Sdružení nezávislých kandidátů Občané pro zdravé město přeje všem spoluobčanům

šťastné a veselé Vánoce plné krásných chvil s těmi, které máte rádi. Do roku 2022 Vám
přejeme především hodně zdraví, lásky, životního elánu a také chuti poznávat a objevovat.

Přejeme Vám mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě a těšíme se na příjemná
setkání ve městě i osadách při různých kulturních, spolkových, sportovních, společenských

či úplně obyčejných lidských událostech.
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Tříkrálová sbírka 2022
Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje,
i když prožíváme teprve začátek adventu,

pomalu ale jistě se nám blíží nový rok, začátek
ledna a s ním i další ročník Tříkrálové sbírky.
Pokud nedojde k celoplošné uzávěře – lock-
downu – zde, v Nových Hradech a v okolí –
Byňov, Jakule, Údolí, Štiptoň a Nakolice –
budeme koledovat v sobotu 8. ledna 2021 do-
poledne.

Letos jsou připraveny 2 varianty realizace
koledy. V první variantě budou koledníci ob-
cházet domy a byty s rouškou na ústech a bu-
dou dodržovat rozestupy – což už pro nás letos
není žádná novinka, ba naopak, je to každo-
denní realita. V druhém případě, pokud na-
stane lockdown, se celá koleda, stejně jako
loni, přesune do virtuálního prostoru a dary
se budou poukazovat formou dárcovské SMS
a bezhotovostní platbou. Ať už se bude koledo-
vat fyzicky nebo virtuálně, budeme se snažit
pro vás zajistit v každé obci alespoň jedno mís-
to s veřejně přístupnou kasičkou.

Výtěžkem letošní sbírky podpoříme dva
projekty: Tím prvním je Diecézní Charita
v Českých Budějovicích a její projekt Krizový
byt – sem půjde 70 % z přiděleného výtěžku
sbírky. Zbylých 30 % půjde na podporu práce
s mládeží v klášteře Božího Milosrdenství
v Nových Hradech. Zdejší komunita se dlou-
hodobě a systematicky věnuje práci s mládeží,
a tak jsme se letos dohodli, po dlouhé době, na
jejich podpoře.

Podrobněji bych se nyní věnoval projektu
„Krizový byt“.

Tento projekt spadá pod Krizové centrum
při Diecézní charitě ČB. Krizové centrum
pomáhá lidem ohroženým domácím násilím
v jakékoliv formě. Jeho posláním je zajistit
bezpečí a pomoci řešit krizové situace spojené
s domácím násilím. Intervenční centrum usilu-
je o život bez násilí. Jejich cílem je klient, kte-
rý žije v bezpečném prostředí, je schopen sám
řešit krizové situace a pracuje na své psychic-
ké stabilizaci. Služba je určena osobám od
16 let věku, žijícím na území Jihočeského kra-

je, které potřebují radu či pomoc v oblasti do-
mácího násilí a následného pronásledování.

Krizový byt bude primárně určen pro klien-
ty krizového centra, ale v případě nevyužití a
vzniklé momentální potřeby bude využit i pro
klienty dalších služeb diecézní Charity. Krizo-
vý byt bude obsazen klienty, kteří se nachází
v akutní krizové situace spojené s bydlením –
zejména z důvodu ohrožení života a zdraví kli-
enta, klientky, či dětí (například domácí násilí,
stalking - pronásledování, či mimořádné udá-
losti – požár a podobně). Smlouva bude uzaví-
rána na 7 dní s možností prodloužení. V době
ubytování bude s klienty intenzivně spolupra-
cováno na psychické stabilizaci a následně
na stabilizaci životní situace – hledání byd-
lení, hledání zdrojů pomoci a tak dále. Po ce-
lou dobu ubytování bude dostupná krizová
intervence – telefonicky i možná osobně ze
strany pracovníků Intervenčního centra. Zá-
měrem krizového bytu je předcházet sociál-
nímu vyloučení a prohloubení krizové situace
klienta s ohledem na nutnost zajištění bezpečí
a základních životních potřeb ubytovaných
klientů a jejich dětí.

Dále si můžete přečíst dva příběhy z intervenč-
ního centra při Diecézní charitě ČB. Jsou také
dostupné na jejich stránkách: www.dchcb.cz

Vážení spoluobčané, ať už bude Tříkrálová
koleda vypadat vzhledem k nynější epidemio-
logické situaci jakkoliv, chci vám všem už do-
předu poděkovat za vaši pomoc a podporu.
Také chci využít této možnosti a popřát vám
požehnané Vánoce a šťastný nový rok 2022.

Za Oblastní charitu Nové Hrady
Václav Švarc, koordinátor Tříkrálové sbírky.

Příběhy klientů
intervenčního centra
(jména klientů jsou pozměněna)

Příběh paní Jany
Paní Janu (36 let) manžel psychicky týrá už

několik let, chorobně žárlí a neustále sleduje
každý její krok. Poslední dobou ji začal napa-
dat i fyzicky. Manžel je z důvodu uzavření

firmy stále doma, je ve stresu, bojí se, že přijde
o práci.

Paní Jana je doma také, kvůli uzavření
školky musela požádat o ošetřovné v době ka-
rantény. Rodina řeší finanční potíže, nejistotu,
tráví spolu více času než obvykle a napětí
stoupá. Paní Jana je neustále pod dohledem a
stává se terčem agrese ze strany manžela. Je
už zoufalá, neví, co má dělat. Rozhodla se os-
lovit Intervenční centrum pro osoby ohrožené
domácím násilím. Pracovnicím ale může volat
jen v čase, kdy jde na nákup, to lze uskutečnit
pouze krátký hovor, protože manžel jí stopuje,
jak dlouho se v obchodě zdržela. Paní Jana
přemýšlí, co bude dělat dát. S manželem již
nechce být, ale je pro ni problematické od
něho odejít, důvodů je hned několik – momen-
tálně jí poklesl příjem, má strach, že přijde
o zaměstnání. Děsí ji představa, že nedokáže
sama uživit syna. Neví, kam má jít, s rodinou
na zákaz manžela není ve styku. Stydí se při-
znat, jaké peklo doma zažívá. Bojí se, co se sta-
ne, když půjde s pravdou ven. Azylové domy
v současné situaci nepřijímají nové klientky.
Hledat jiné bydlení je pro ni vzhledem k sou-
časné situaci nemožné. Poslední variantou je
obrátit se s žádostí o pomoc na Policii ČR,
paní Jana se ale obává toho, že manžel nebude
vykázán a že nastane mnohem větší peklo.
Cítí se v pasti, i přesto se však snaží bojovat a
situaci aktivně řešit s pracovnicemi IC.

Příběh paní Marie
Paní Marie (77 let) se obrátila na Inter-

venční centrum s žádostí o pomoc, sdělila, že
její dospělý syn (53 let) ji využívá a ubližuje
jí. Syn žil dlouhodobě v bytě matky, byl v té
době již rozvedený, bez práce a ve zvýšené
míře užíval alkohol.

Paní Marie syna nejprve litovala, snažila se
mu pomoci a věřila, že se postaví opět na
vlastní nohy, to se ale nestalo. Synovo pití se
postupně prohlubovalo, začal pít každý den,
ale odmítal se léčit. Syn své matce nepřispí-
val na chod domácnosti, všechno platila
sama ze svého důchodu. Dožadoval se pe-
něz na alkohol, když odmítla, tak jí sprostě
nadával, ponižoval, vyhrožoval, posléze do-
šlo na fyzické útoky. Syn se zadlužoval a své
závazky nesplácel, paní Marie měla oprávně-
ný strach z exekuce. Opakovaně vyzvala syna,
aby se odstěhoval z jejího bytu, on se jí vysmál.
Paní Marie byla zoufalá, nevěděla, co má dělat.
Jelikož se útoky syna stále stupňovaly, začala
mít strach o své zdraví a život. Obrátila se na
Policii ČR, která násilného syna vykázala na
10 dní ze společného obydlí. Následně se paní
Marie rozhodla pro řešení svého problému
soudní cestou. Ve spolupráci s Intervenčním
centrem došlo k soudnímu prodloužení vyká-
zání na dobu jednoho roku a syn byl soudní
cestou z bytu vyklizen. Poté došlo ke zrušení
trvalého pobytu syna, tudíž se již paní Marie
nemusela obávat exekuce a mohla v klidu
prožívat podzim svého života.
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MYSLIVECKÝ SPOLEK NOVÉ HRADY, z. s.
Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
věděli jste, že Myslivecký spolek Nové Hrady

je již téměř šedesát let pevnou součástí novo-
hradského života? Ustavující schůze proběhla
v roce 1962 a první stanovy byly schváleny
počátkem roku 1963.

Tato dlouhá historie spolku znamená ne-
spočetné množství vzpomínek a příběhů – va-
šich, našich, společných. Zároveň ovšem klade
i velkou dávku zodpovědnosti na všechny jeho
členy, tak aby sdružení udrželi pro budoucí ge-
nerace a jeho podobu nadále rozvíjeli. Osobně
pevně věřím, že jdeme správným směrem a
všem našim členům a čekatelům za to děkuji.

V úvodu jsem zmínila, že působení našeho
spolku se již několik desetiletí úzce prolíná
s životy novohradských obyvatel, a proto vní-
mám jako svou milou povinnost informovat
Vás o tom, co jsme v uplynulých dvanácti mě-
sících podnikli a co nás čeká dál.

Akce pro veřejnost
Letošní rok, stejně jako poslední dva, se

nesl v duchu Covid opatření. To mělo samo-
zřejmě dopad i na naši činnost, jak záležitosti
interní, tak i akce pro veřejnost.

Tradiční myslivecký ples se opět nekonal,
nicméně pevně doufáme, že příští rok bude už
situace jiná. V červnu jsme byli jako vždy
spolu-organizátory rodinné akce Den ochrany
přírody, myslivosti, rybářství a včelařství v zá-
meckém parku. V září jsme pro Vás v rámci

spolupráce s Městem Nové Hrady připravili
tradiční myslivecké občerstvení na koncertě
dechovek „Na Zdraví“, který se konal na ná-
městí. Zlatá srnčí trofej, soutěžní den určený
dětem a jejich doprovodu, jsme museli přesu-
nout až na říjen. Zásadní ale je, že se vůbec
konal, a že byl úspěšný.

V průběhu všech akcí pro veřejnost, je
pro nás vždy velmi důležité slyšet Váš ná-
zor, dáváte nám tím zpětnou vazbu o tom, co
děláme dobře a co můžeme do budoucna
změnit. Na akci v parku jste velmi kladně
ohodnotili všechna myslivecká stanoviště na-
šeho spolku (kynologie, trofeje, zbraně, zví-
řátkový foto-koutek pro nejmenší..), včetně
občerstvení s posezením pro děti i dospělé. Na
koncertě dechovek jsme měli velkou radost,
protože náš zvěřinový guláš zabodoval i tady a
chválili jste ho nejenom Vy, muzikanti, ale i
zahraniční návštěvníci akce. Rodinný den Zla-
tá srnčí trofej, který se koná vždy na naší klu-
bovně, měl letos nižší účast dětí, než bývá
zvykem, a to z důvodu vysoké nemocnosti.
Přesto jsme moc rádi, že jsme se mohli opět po
roce aspoň s některými potkat a strávit společ-
ně hezký den. Děti si odnesly mnoho cen, od-
cházely s úsměvem, a to je to nejvíc.

Vzdělávání dětí a mládeže
Jednou z pravidelných aktivit Myslivecké-

ho spolku Nové Hrady je vzdělávání dětí a
mládeže v oblasti ochrany přírody a myslivos-

ti, a to formou přednášek. Mateřskou školku
jsme navštívili v červnu a s dětmi nás letos
čeká ještě jedno předvánoční setkání. V no-
vém roce pak zavítáme i mezi žáky ze Základ-
ní školy Nové Hrady. Obsah našich přednášek
tvoříme vždy po domluvě s pedagogickými
pracovníky s ohledem na věk dětí a témata,
která aktuálně probírají v rámci svých vzdělá-
vacích programů. Na příští rok jsme navíc po-
zváni do Střední odborné školy v Českých
Velenicích.

Obnova mysliveckých zařízení

„Na zdraví“.

Soutěž Zlatá srnčí trofej!#

Vyhánění mláďat

pokračování na str. 16
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Péče o zvěř
Jedním z hlavních úkolů našeho spolku je

péče o zvěř a ochrana přírody v naší honitbě.
Stejně jako starost o domácí zvířata, i toto je
činnost celoroční. Některé věci děláme prů-
běžně, např. kontrolujeme situaci v honitbě,
udržujeme stav zvěře na základě plánu chovu
a lovu, samozřejmostí je pak běžné odklízení
nepořádku z přírody, ať už jde o právě vyhoze-
né odpadky, nebo staré zarostlé drátěné ploty,
pneumatiky apod. Další činnosti provádíme
dle aktuální situace, kdy v době sečení luk
„vyháníme“ mláďata, tak, aby nedošlo k jejich
zbytečnému zmrzačení a následnému úhynu.
Teď v zimě, když už není venku dostatek při-
rozené potravy, zvěř pravidelně přikrmujeme.
Každý náš člen i čekatel, je nás 52 + 2, má mi-
nimálně jedno vlastní krmné zařízení, většina
ovšem více, tak, abychom náležitě zabezpečili
potřeby zvěře v celé naší honitbě. Několikrát
za rok také obnovujeme pachové ohradníky a
vizuální zradidla podél hlavních komunikací

všemi směry z města. Tento rok máme dosa-
vadní výsledky opravdu výborné, protože po-
čet střetů vozidel se zvěří klesl oproti minulým
obdobím o mnoho desítek procent. Do honitby
jsme také instalovali sedm nových zásypů pro
drobnou zvěř (křepelky, bažanti, koroptve aj.),
tak, abychom ji podpořili a její stavy v naší
přírodě opět vzrostly. S tím souvisí i naše dal-
ší, největší pracovní aktivita pro letošní rok, a
sice obnova mysliveckých zařízení v naší ho-
nitbě. Zde jde nejenom o péči o zvěř, ale i
o zdraví osob. K dnešnímu dni jsme z honitby
odstranili 20 poškozených/starých a nebez-
pečných posedů (které často navštěvují i různí
ne-myslivci, děti…), několik původních jsme
opravili, další nové vyrobili. Už nyní víme,
že v tomto směru budeme pracovat i celý
příští rok.

Myslivecký spolek a komunikace
S mírnou nadsázkou řečeno, aktuální prů-

měrný věk našich členů odpovídá stáří našeho
spolku. Věk je ale jen číslo a my jdeme s dobou.
Letos jsme proto vstoupili do světa sociálních
sítí a na Facebooku založili veřejnou skupinu:
Myslivecký spolek Nové Hrady. V tuto chvíli
máme skoro 200 sledujících. Skupina je otev-

řena všem, zveřejňujeme zde nové události,
příspěvky z našich akcí, fotografie, pomáháme
rychle najít ztracené pejsky a vše, co je třeba.
Postupně upravujeme i naše webové stránky:
https://myslivecky-spolek-nove-hrady.
webnode.cz/, tak aby zde vzniklo příjemné,
moderní prostředí pro prezentaci našeho spol-
ku i naší honitby. Novou podobu webu spustí-
me počínaje lednem 2022.

Oslovil nás také Český Rozhlas – Budě-
jovice a v prosinci, na Štědrý den, budeme
mít krátký vstup v cyklu pořadů Máme rádi
zvířata.

Komunikace není jen o médiích, ale také
o vzájemnosti. Zpráva o ničivém tornádu na
Moravě zasáhla letos asi každého z nás, násle-
dovala obrovská vlna solidarity. Přispěl i náš
spolek a snad jsme tak alespoň trochu pomohli
jinému mysliveckému spolku, který během
chvíle přišel de facto o vše.

Výše uvedené je jen krátkým výčtem z naší
činnosti. Jsem moc pyšná na všechny naše čle-
ny a čekatele za celoroční úsilí a snahu o další
rozvoj našeho spolku. Je za nimi velký kus
dobře odvedené práce, která je vidět. Pánové a
dámy, děkuji Vám.

Mějte se krásně,
Ing. Iveta Marhounová,

Předsedkyně Mysliveckého spolku NH, z. s.
Přednáška ve školce

Zásyp pro drobnou

MYSLIVECKÝ SPOLEK
NOVÉ HRADY
(pokračování ze str. 15)

Blíží se Vánoce,

a proto mi na závěr dovolte,

abych Vám všem popřála

hodně lásky, pevné zdraví, štěstí

a do nového roku dost odvahy na to,

abyste úspěšně zvládli všechna

Vaše předsevzetí.
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Den sv. Huberta v Nových Hradech
a aktivita spolku v závěru roku

Dne 6. 11. 2021 uspořádal náš myslivec-
ko-ochranářský spolek Cech sv. Huberta, z.s.
Den sv. Huberta u nás v Nových Hradech, aby
byla obnovena tradice svatohubertských slav-
ností, které bývaly dříve velmi hojné ve spoje-
ní se slouženou mší svatou.

Vše odstartovalo u výklenkové kapličky
U Lípy přivítáním našich partnerů akce a náv-
štěvníků, kam byl umístěn obraz zjevení sv.
Huberta, který jako dar našemu spolku věno-
vala malířka paní Nová z Kaplice. Ta provedla
malbu olejem a moc se ji povedla. Před umís-
těním obrazu do výklenku byl tento vysvěcen
Páterem Radoslavem Šedivým, který se posta-
ral o následnou mši v kostele sv. Petra a Pavla
na Nových Hradech a který nás při organizaci
dne velmi podpořil a pomohl. U kapličky byla
představena legenda o sv. Hubertovi a dále
byla nastíněna činnost našeho spolku. Zaháje-
ní akce se ujal trubač pan Karel Petrák, který
na lesní roh troubil známé signály, které byly
následně zpívány žačkami Základní umělec-

ké školy v Nových Hradech Eliškou Brychto-
vou a Valerií Tomiovou, pod vedením paní
učitelky Hany Kudrnové.

Po vysvěcení obrazu a jeho umístění do vý-
klenkové kapličky získala Novohradská krajina
a především pravodatní myslivci z Novohrad-
ska místo, kde mohou rozjímat, žádat sv. Hu-
berta o přízeň nebo zpytovat svědomí za
nedostatky, které nás mohou někdy trápit.

Po tomto aktu a malém občerstvení se účast-
níci akce přesunuli do kostela sv. Petra a Pavla,
kde proběhla mše svatá za les, zvěř a myslivce,
kterou opravdu krásně sloužil výše uvedený
Páter Radoslav Šedivý. V kostele opět zatroubil
myslivecké signály pan Petrák, kterého opět
doprovodily naše mladé zpěvačky. Dlužno
dodat, že to byl opravdu krásný zážitek a
myslivecké signály v kostele společně se zpě-
vem znějí opravdu nádherně. Závěrečné slo-
vo v kostele obstaral předseda spolku CSH,
který vzpomněl na naše zemřelé kamarády,
připomněl pokoru, která by nás měla provázet

nejen při lovu, ale především apeloval na za-
chování tradic naší krásné myslivosti, která
nás odlišuje od pouhých lovců.

Závěrem byl vzpomenut nestor jihočeské
myslivosti a obránce tradic pan Oldřich Tri-
pes. S pozdravem „české myslivosti zdar!!“
byla oslava sv. Huberta v Nových Hradech
ukončena, neboť musela být z organizačních
důvodů ohledně koronavirových opatření, zru-
šena plánovaná zábava v Kulturně-spolkovém
domě v Nových Hradech, kde jsme měli při-
pravený doprovodný program včetně pasová-
ní na lovce jelenů. Program, který se zde měl
uskutečnit tak bude realizován příští rok, tedy
5. 11. 2022, kdy bude probíhat druhý ročník
Dne sv. Huberta v Nových Hradech.

Závěrem se patří poděkovat členům spolku
za obětavou práci při přípravě oslav, panu Pá-
teru Šedivému za spolupráci, svěcení a mši,
paní Nové za vymalování krásného obrazu,
panu Martinu Daublebskému, majiteli kaplič-
ky, Mgr. Markétě Kypetové ze spol. Novo-
hradské hory a hlavnímu partnerovi naší akce
panu generálnímu řediteli Ing. Otakaru Vese-
lému a Marušce a Tomášovi Dvořákovým ze

Kaplička se sv. Huberterm

Mše p. Páter

Korona u kapličky

pokračování na str. 18
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společnosti Kámen a písek Český Krumlov,
která nám poskytla na akci výrazný finanční
sponzorský dar, díky kterému bylo možné akci
uskutečnit a byla tak založena či spíše obnove-
na tato krásná myslivecké tradice, spojená
s naším mysliveckým patronem sv. Hubertem
v Nových Hradech.

Všem ostatním účastníkům, kamarádům
v zeleném a podporovatelům našeho spolku
děkujeme za účast a podporu.

Po veselení na kulturní akci jsme se hned
druhý den v neděli vydali opět do našich lesů,
abychom poslední pracovní brigádou tohoto

roku pomohli naší krásné Novohradské příro-
dě a odstranili z ní to, co tam rozhodně nepatří.
Asi ani nemá cenu zmiňovat tu skutečnost, že
jedna z největších skládek pneumatik, která
ležela v hospodářském lese na pohoří zvaném
Fester, v samotném srdci našich lesů, nenašla
za několik let žádného hospodáře v krajině,
který by se o ni postaral a zlikvidoval ji. Zde je
myslím prostor pro každého občana ne jen na-
šeho Novohradska, který má zájem o ochranu
přírody a chce přidat ruku k dílu, aby sám nebo
s jinou skupinou lidí udělal něco pro nás pro
všechny velmi prospěšného a třeba jen jediný
den v roce obětoval úklidu naší přírody.

Jsem osobně moc rád, že v našem městě
funguje sběrna odpadů, která je otevřena dva-

krát v týdnu a je možné zde veškerý tento
odpad odložit k recyklaci či odborné likvi-
daci. Děkuji tímto členům našeho spolku
CSH a jejich rodinným příslušníkům, kteří
nás v naší práci podporují a rádi se zúčastňu-
jí našich akcí.

Přes různé myslivecko-ochranářské aktivi-
ty, kterých nebylo málo, jsme se dostali až na
konec roku 2021. Dovolte mi tedy, abychom
všem slušným a poctivým myslivcům, ochrán-
cům přírody a slušným návštěvníkům naší
přírody, popřál jménem našeho spolku vše
nejlepší do nového roku 2022, hodně zdraví a
štěstí, neboť bez těchto dvou atributů se prostě
neobejdeme. Ještě jednou děkujeme všem na-
šim partnerům a kamarádům za podporu a
pomoc při organizaci našich akcí a pevně
věříme, že nám tato spolupráce při ochraně
myslivosti a přírody vydrží nejen v roce 2022.

Jsme i nadále s pozdravem české myslivos-
ti zdar!!

Za spolek CSH., z.s.,
předseda Martin Brychta

Školská rada při ZŠ Nové Hrady
Volba členů školské rady z řad zákonných zástupců proběhla dne 29. 9.
2021. Funkční období členů školské rady je tři roky, tedy do roku 2024.

Složení školské rady
− z řad zákonných zástupců žáků:

Lucie Kolářová – předsedkyně školské rady
Milan Strejček
Ing. Michaela Sremaňáková

− z řad zástupců města:
Mgr. Vladimír Hokr
Mgr. Michal Jarolímek
Mgr. Olga Tuscherová

− zástupci z řad pedagogů:
Alena Hanušová
Bc. Lucie Šromová – místopředsedkyně školské rady
Bohumila Vochosková
Školská rada se sešla poprvé 1. listopadu 2021. Na svém prvním jed-

nání se volila předsedkyně a místopředsedkyně, obě byly schváleny
7 hlasy. Dále byl schválen jednací řád školské rady. Dalším bodem bylo
schválení Výroční zprávy 2020/2021. Školská rada se dohodla, že připo-
mínky a požadavky na doplnění budou řediteli zaslány do 12.11.2021 a
na dalším zasedání, kam bude přizván, bude vše projednáno.

Informace pro rodiče!
Školská rada se dohodla na vytvoření e-mailové adresy pro zasílání

podnětů týkajících se základní školy. Tyto podněty se budou řešit dle
závažnosti na zasedáních školské rady. E-mailová adresa je:

skolskarada.nh@seznam.cz
Podruhé se školská rada sejde 22. 11. 2021 a hlavním bodem bude

schválení Výroční zprávy 2021/2022.
Za školskou radu Lucie Kolářová

Den sv. Huberta...
(pokračování ze str. 17)
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Strašidlení u Koťátek

ŠD informuje

Co se dělo ve školce…
Vítr přišel s listopadem,
všechno listí padá na zem.
Milé děti těšte se,
on nám zimu přinese.

S podzimem přichází čas dýní. Proto jsme
uspořádali pro rodiče s dětmi odpolední akci
na zahradě „Dýňování“. Velké díky patří panu
Koželuhovi za zajištění velkého počtu dýní na
vyzdobení školky a školní zahrady. Dýně jsme
společně pomalovali a pár jich vydlabali dle
vlastní fantazie.

V období dušiček máme týden „Strašidlác-
kého běsnění“, který je plný bubáků, čaroděj-
nic, dýní i kostlivců. Strašidel se ale nebojíme,
my si s nimi zatančíme…

Jako každý rok v listopadu jsme si uklidili a
zamkli naši zahradu papírovými malovanými
klíči a připravili jsme ji k zimnímu spánku.

Zamykáme zahrádku,
povíme jí pohádku.
O té bílé peřince,
překryje ji ve chvilce.
Pěkně spi a odpočívej,
novou sílu k jaru sbírej.

Na svatého Martina vyjela naše pravidelná
jízda s lampiónovým průvodem. I když Martin
podle pranostiky na bílém koni nepřijel, i přes-
to jsme ho přivítali písní „Už Martin na bílém
koni“. Děkujeme moc všem rodičům za hoj-
nou účast a výborné pohoštění.

Děti z duhové budovy si užily v této době
také dva projektové dny se zvířátky. Jeden se
jmenoval „My se hada nebojíme“ a přišla za
námi paní lektorka s živou užovkou Agátou a
druhý byl nejen o mikroskopování a jmenoval
se „Život broučka“. Oba projektové dny si děti
i paní učitelky moc užily. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých infor-
mací a mohli jsme si zvířátka pěkně zblízka prohlédnout.

Nyní se připravujeme na blížící se adventní čas, který si snad bude-
me moci společně užít. A tak Vám přejeme hezké vánoční svátky, ať
máte čas na pohádky, ať se na Vás štěstí směje, ať Vás láska stále hřeje,
vše dobré ať Vás provází, i v roce, který přichází…

Vaše novohradská školka

Dýňování

Projektový den Život broučka

Zamykání zahrádky
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ŠD informuje

Co nám přinesl listopad
Listopad se nám tentokrát vybarvil do nádherných barev podzimu a

my jsme si ho užili se vším všudy. Popovídali jsme si a porovnávali roz-
díl mezi našimi Dušičkami a Halloweenem. Vyrobili jsme si dýně a
různé strašidelné předměty k Halloweenu, ale také jsme rozsvítili
svíčky se vzpomínkou na naše zemřelé. 3. 11. jsme si zasoutěžili při
„Strašidláckém odpoledni“. Navštívili jsme výstavu „Rybáři, rybáři,
pusťte vodu...“ v Koželužně. Paní Jarolímková pro nás připravila i krát-
ký program, kdy jsme si každý namaloval kapříka. Některé dny nás po-
těšily krásným počasím a my je využili k tvoření venku a k procházkám
po okolí. Svatého Martina jsme přivítali písničkou a namalovali jsme
mu jeho koníčka. Také jsme mu připravili zimní podkovy, aby mu to na
sněhu neklouzalo. Teď se již těšíme na Vánoce a zveme vás na výstavu
našich perníčků do novohradské knihovny, která bude probíhat od 1. 12.
Zde budete moci hlasovat pro perníčky, které se vám nejvíc líbí. Přejeme
vám také krásné Vánoce a hodně štěstí do nového roku 2022.

Přání:
Ježíšek pomalu zapřahá saně,
za okny vidět je paprsku svit.
Zavři teď oči a nastav své dlaně,
lásku a štěstí do nich si chyť.

Šťastné a veselé Vánoce
Vám přejí děti a vychovatelky

ze školní družiny „U Klouzajícího sluníčka“

Strašidlácké odpoledne – červené oddělení

Strašidlácké odpoledn – zelené oddělení

Podzimní tvoření v přírodě #&

Strašidlácké odpoledne – oranžové oddělení Strašidlácké odpoledne – červené oddělení
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Mezinárodní akordeonové dny
Ve dnech 28. až 31. října 2021 se usku-

tečnily již VII. Mezinárodní akordeonové dny
v Praze. Mezinárodní akordeonové dny jsou
tvořeny soutěžní přehlídkou mezinárodního
formátu a odborným akordeonovým tematic-
kým festivalem. Festivalovou část programu
vyplňují přednášky, semináře – tentokráte i pro
dirigenty a skladatele pro akordeon, a koncerty
profesionálních výkonných umělců ve hře na
akordeon. Patronaci a odbornou garanci nad
festivalovou částí drží Evropská akordeonová
federace (EAF). V soutěžní části programu
mezinárodních akordeonových dní poměřují
své interpretační schopnosti a dovednosti
mladí akordeonisté – v sólové, komorní, sou-
borové a orchestrální hře, pod dohledem od-
borné mezinárodní poroty. Letošnímu ročníku
odborné poroty předsedal Mirco Patarini z Itá-
lie, další členy odborné jury tvořili: Stefan
Hippe z Německa, Ladislav Horák z ČR, Josef
Hřebík z ČR, Markéta Laštovičková z ČR,
Andreas Nebl z Německa, Jörgen Sundeqvist
ze Švédska, skladatel Pavel Trojan z ČR a Petr
Vacek z ČR. V porotě se tak objevili současní i
bývalí renomovaní akordeonoví interpreti
s pedagogickými zkušenostmi a také skladate-
lé pro akordeon.

Soutěžící byli rozděleni do jednotlivých
soutěžních kategorií – podle věku, podle re-
pertoáru, podle obsazení (sólisté, komorní
hry, orchestry). Soutěžní části mezinárodních
akordeonových dní se zúčastnilo na sedm de-
sítek soutěžících. Mezi nimi jsme nacházeli
především žáky českých a slovenských zá-
kladních uměleckých škol a také posluchače
pražských konzervatoří. Mezi dalšími zejmé-
na mezinárodními účastníky početně domino-
vali účastníci z Německa a Ukrajiny. Základní
uměleckou školu F. Pišingera, Trhové Sviny
reprezentovali: sourozenci Štěpánka a Bohu-
mil Čermákovi z Benešova nad Černou ze tří-
dy pan učitele Aleše Parkana, Jan Kai Marek
z Čížkrajic ze třídy paní učitelky Jany Šulisto-
vé a Matouš Veselý z Todně ze třídy paní uči-
telky Jany Štorové. Jednalo se o žáky, kteří již
v minulosti dosáhli mnoha interpretačních
úspěchů a pravidelně se účastní různých inter-

pretačních soutěží a kurzů. ZUŠ F. Pišingera,
Trhové Sviny spolu se ZUŠ Hlinsko, ZUŠ J. V.
Stamice Havlíčkův Brod a ZUŠ Dubnica nad
Váhom měly nejpočetněji zastoupené účastnic-
ké výpravy na soutěži za základní umělecké
školy. Jihočeský region byl reprezentován ved-
le naší školy také ZUŠ Jindřichův Hradec a
ZUŠ Sezimovo Ústí. Náš region tak reprezen-
tovaly veřejné základní umělecké školy zřizo-
vané Jihočeským krajem.

Naši žáci vystupovali v sólových kategori-
ích i kategorii komorní hry. Bohumil Čermák
zcela ovládl kategorii nejmladších interpretů,
ve které zcela suverénně zvítězil, ve III. kate-
gorii získal krásné zlaté pásmo Matouš Vese-
lý, v V. kategorii získali zlaté pásmo Štěpánka
Čermáková a Jan Kai Marek. Posledně jmeno-
vaní také soutěžili společně v duu v kategorii
VIII. V této kategorii získali taktéž zlaté pás-
mo. Dosáhli tak naprosto excelentních vý-
sledků, tyto výsledky byly navíc umocněny
skutečností, že jich bylo dosaženo v těžké
konkurenci společnosti žáků, kteří po léta do-
sahují obdivuhodných interpretačních výsled-
ků na evropských žákovských kolbištích (žáci
ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod – třída
paní učitelky Laštovičkové, žáci ZUŠ z Plzně,
posluchači veřejné hudební školy ze Lvova).

Přestože jsou tyto výsledky ohromným
a naprosto úžasným úspěchem, jedná se
o velmi zasloužený výsledek, který naprosto
odpovídá tomu, jak se žáci za podpory doma i
od svých pedagogů na soutěžní klání připra-
vovali. O prázdninách se účastnili interpretač-
ních kurzů, absolvovali mnoho mimořádných
vyučovacích hodin nejen se svými pedagogy,
ale s dalšími předními tuzemskými pedagogy
akordeonové hry. V každodenní přípravě na
hudebním nástroji zdokonalovali své schop-
nosti. Jejich okolím a rodinným zázemím byly
vytvořeny nezbytné podmínky, které se staly
předpokladem úspěchu žáků následně při sou-
těži. Vytvořit tyto podmínky je v dnešní době
jistě nejen v akordeonovém prostředí nesmírně
náročné, pedagogové vynaložili mnoho času
nad rámec běžné výuky, rodiče museli vytvořit
materiální zázemí možných účastí v soutěži, což

dnes znamená obstarat dětem profesionální kon-
certní nástroje vybavené nezbytnou technologií
melodického basu s konvertorovým přepínačem
v levé ruce. Nástroje s takovouto technologic-
kou dispozicí znamenají pořizovací náklad
mnohdy ve výši nového vozu nižší střední
třídy. Škola si je vědoma těchto materiálních
bariér a jsme tak velmi rádi, že jsme mohli ně-
kterým našim žákům pomoci pořízením dvou
takových nástrojů za zvýhodněných podmínek
nákupu pro školu, v té nejzákladnější výbavě a
pouze s nejzákladnějším příslušenstvím (pře-
nosná pouzdra). Za účelem nákupu těchto
dvou nástrojů uvolnila škola ze svého rozpoč-
tu v letošním roce 300.000 Kč. Jsme velmi
rádi, že jsme tuto výjimečnou možnost jako
škola měli, protože naši žáci a jejich pedago-
gové si to za svůj odpovědný a zapálený pří-
stup k akordeonu opravdu zaslouží.

Základní umělecká škola F. Pišingera, Trho-
vé Sviny blahopřeje svým žákům akordeonis-
tům k soustavně excelentním reprezentačním
výsledkům, a tím spíše k tomuto naprosto ne-
vídanému úspěchu (takovéhoto výsledku jsem
za svou sedmnáctiletou pedagogickou praxi
na různých školách nebyl nikde svědkem).
Těmito výsledky jsou reprezentováni nejen
žáci, jejich učitelé a škola, ale také regiony,
kde žáci žijí a Jihočeský kraj vůbec. Škola
vyslovuje také své upřímné vřelé uznání pe-
dagogům žáků za obětavou práci s obrovským
nasazením – za péči a oběti, bez kterých by ta-
kových výsledků nemohlo být nikdy dosaženo.
V neposlední řadě náleží nebývalé uznání ro-
dičům uvedených žáků za spolupráci a pod-
poru. Díky nim mohlo být vytvořeno žákům
všestranně takové zázemí a prostředí, které
umožňuje maximalizovat využití žákovského
potenciálu k uměleckému vzdělávání a jejich
osobnímu rozvoji.

Mnohokrát děkuji všem, kteří se jakkoli
zasloužili o tyto famózní výsledky a přeji nám
všem, ať se nám umělecké vzdělávání nadále
daří, obohacuje, rozvíjí a kultivuje naše žáky a
přináší radost všem v okolí našich úspěšných
juniorů – v rodinách, komunitách a obcích.

Za ZUŠ F. Pišingera Trhové Sviny
Luboš Procházka, ředitel školy
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Jakub Jedlinský a Escualo Quintet v N. Hradech
Dne 8. listopadu 2021 pořádala ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

v Kulturně-spolkovém domě v Nových Hradech velmi zajímavé a moti-
vující odpoledne pod vedením pana Jakuba Jedlinského. Tento pedagog
hry na akordeon Pardubické konzervatoře je vyhledávaným interpretem
a propagátorem hudby 20. století, především pak argentinského tanga.
Jeho návštěva u nás v Nových Hradech měla několik rozměrů. V první
části se individuálně věnoval několika žákům naší školy hrajícím na
akordeon a poskytl jim cenné rady do další soutěžní a koncertní činnosti.
Poté vedl workshop určený širšímu okruhu žáků zaměřený na prezentaci
v našich končinách neobvyklého hudebního nástroje, a to bandoneonu.
Jedná se o nástroj příbuzný akordeonu, který má však mnoho specifik, se
kterými všechny zúčastněné poutavě seznámil a přidal i několik ukázek
hry na tento zajímavý nástroj. Žáci, kteří o to projevili zájem, si mohli hru
bandoneon i prakticky vyzkoušet. V podvečerním čase se uskutečnil koncert Escualo Quintetu
určený široké veřejnosti. Na tomto koncertu byly velmi strhujícím způsobem prezentovány
skladby nejen nejznámějšího autora skladeb argentinského tanga – Astora Piazzolly, ale i dal-
ších autorů této vášnivé a napětím nabité hudby proložené improvizačními vsuvkami všech vy-
nikajících interpretů. Některé posluchače strhující výkon muzikantů přiměl i k tanci. Za svoje
nasazení a brilantní výkon byli umělci odměněni dlouhotrvajícím potleskem vestoje. Celé odpo-
ledne se neslo ve velice přátelském a neformálním duchu a žáci, pedagogové i posluchači odchá-
zeli obohaceni o nové informace a s novým náhledem na hudbu 20. století.

Za ZUŠ F. Pišingera Trhové Sviny Michael Tröstl

Novohradská flétna
15. 10. 2021 Nové Hrady

Nové Hrady hostily v pátek 15. října
2021 již sedmnáctý ročník soutěže mla-
dých interpretů Novohradská flétna 2021.
Tato již tradiční soutěžní přehlídka je urče-
na mladým studujícím a interpretům ve hře
na zobcovou a příčnou flétnu. Uspořádání
letošního ročníku bylo velmi napínavé, ter-
mín soutěže byl opakovaně s ohledem na
pandemii Covid-19 překládán a z důvodů
protiepidemických opatření se také téměř
do samé soutěže nevědělo, v jakých kon-
krétních režimových opatřeních a v jakých
prostorech se přehlídka uskuteční.

Nakonec byla soutěž uspořádána již tra-
dičně v areálu Státního hradu Nové Hrady.
Zcela tradiční však průběh soutěže ani zda-
leka nebyl. Oproti minulým ročníkům jsme
se tentokrát, snad vlivem pandemie, netěšili
takovému zájmu dětských interpretů. Sou-
těž byla letos v národním formátu. Nejvzdá-
lenější účastníky jsme přivítali z Kladna,
Slaného a Prahy. Interpreti soutěžili na jed-
nu společnou porotu pro příčnou i zobcovou
flétnu. Do poroty přijali pozvání zkušení ji-
hočeští pedagogové hry na oba nástroje –
na příčnou i zobcovou flétnu: Marie Peko-
vá ze ZUŠ Sezimovo Ústí, Iva Hovorková
ze ZUŠ Soběslav, Jaroslava Šlechtová ze
ZUŠ Piaristické náměstí České Budějovi-
ce, Markéta Zikmundová ze ZUŠ Bohu-
slava Jeremiáše České Budějovice. Porotě
předsedal pan učitel Václav Holub ze ZUŠ
Blatná. Ze ZUŠ Blatná a ze ZUŠ T. Brzko-
vé v Plzni přicestovaly do Nových Hradů
také nejpočetnější soutěžní výpravy. Naši
Základní uměleckou školu F. Pišingera,
Trhové Sviny reprezentovali žáci ze třídy
paní učitelky Blanky Daškové ve hře na
zobcovou flétnu. V soutěžní přehlídce byla
naše výprava úspěšná: Michaela Barabášo-
vá a Lukáš Tlapa získali ve svých kategori-
ích druhá místa, Tadeáš Tvaroh získal první
místo. Děkujeme našim žákům za vzornou
reprezentaci naší školy a blahopřejeme ke
krásným výsledkům.

Děkujeme mnohokrát našim partnerům
a sponzorům za pomoc při uspořádání pře-
hlídky v této nelehké době. K našim vý-
znamným partnerům a podporovatelům i
letos náležely: Jihočeský kraj, Město Nové
Hrady a Rybářství Nové Hrady s.r.o.

Těšíme se na příští ročník 13. května 2022!
Luboš Procházka,

ZUŠ F. Pišingera Trhové Sviny

Workshop profesora Horáka
V sobotu 9. října 2021 se uskutečnila tvůrčí dílna – workshop nejen pro žáky ZUŠ F. Pišinge-

ra, Trhové Sviny ve hře na akordeon a zájemce z řad veřejnosti. Akci uspořádalo Město Nové
Hrady v rámci projektu Interreg V-A Rakousko – Česká republika, Hudba spojuje – Musik ver-
bindet (KPF-01-217) ve spolupráci s agenturou Premium ART, s.r.o. jako podporu žákům ve hře
na akordeon nejen ze ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny při posilování rozvoje nadání a talentu dětí
v jejich uměleckých činnostech. Garantem a realizátorem odborného programu byl profesor
Pražské konzervatoře ve hře na akordeon a známý tuzemský propagátor akordeonu a akordeonové
hry – Ladislav Horák.

Pestrý program tvůrčí dílny sestával z individuálních a skupinových lekcí přihlášených žáků
s profesorem Horákem, z prezentace bandoneonu a moderních koncertních italských akordeonů
Scandalli s možností prakticky vyzkoušet tyto nástroje, ze vzdělávacího semináře o argentin-
ském tangu v pojetí Astora Piazzolly, ze závěrečného koncertu účastníků vzdělávacích lekcí a
dalších hostů. Celý program se odehrával v kulturním sále Wellness hotelu Rezidence v Nových
Hradech. Prezentace nástrojů se těšila velkému zájmu a pozornosti nejen mezi akordeonisty, ale
také z řad místní laické veřejnosti. Přítomní byli seznámeni s jednotlivými nástroji, jejich vlast-
nostmi a technologicko-konstrukčním řešením a mnozí z žáků a pedagogů ve hře na akordeon
také skutečně využilo možnost si nástroje prakticky vyzkoušet. Do rukou se tak zájemcům dos-
taly profesionální koncertní nástroje statisícových hodnot, které většina z žáků dosud znala na-
nejvýš z vyprávění svých pedagogů a podporovatelů. Pozornosti novohradské veřejnosti se těšil
i koncert v závěru programu dne, což znamenalo projevení pozornosti a zájmu zdejší veřejnosti
o uspořádanou aktivitu. Na koncertu se představili také posluchači ve hře na akordeon z Pražské
konzervatoře pocházející z jihočeského regionu. Na vzdělávacím semináři k hudbě Astora
Piazzolly jsme uvítali i kolegy pedagogy se žáky ze základní umělecké školy v Třeboni.

Po skončení celého obsahově pestrého a nabitého dne byly ve tvářích všech, kteří se jakkoli
podíleli na přípravě tohoto „akordeonového svátku,“ pozorovány letmé úsměvy a pocity úlevy,
že se i v epidemiologicky nelehké době podařilo akci uspořádat podle původní dramaturgie. Pro-
fesor Horák si pochvaloval uměleckou a interpretační úroveň zúčastněných žáků a všeobecný
projevený zájem o akordeonové umění a jeho problematiku v Nových Hradech.

Za ZUŠ F. Pišingera Trhové Sviny Luboš Procházka, ředitel školy
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Podzim v Koželužně
Milí čtenáři zpravodaje,
věřím, že mezi Vámi jsou i ti, kteří přijali

pozvání do galerie Koželužna, a přišli se podí-
vat na výjimečnou výstavu s tématem výlovů
rybníků a rybářského řemesla. Výstava s ná-
zvem „Rybáři, rybáři, pusťte vodu“ čítala zhruba
50 obrazů od 20 autorů a uskutečnila se ve spo-
lupráci s firmou Rybářství Nové Hrady s.r.o. a
panem Alešem Kůrkou. Od nich byly obrazy
zapůjčeny a Vy jste se mohli po celý listopad tě-
šit uměním s takovým tématem, které úzce sou-
visí s naším krajem a krajinou. Výstavu vidělo
víc jak stovka návštěvníků, jejichž reakce byly
vždy příznivé, a podmínky pro bezpečnou náv-
štěvu Koželužny byly snadno splnitelné. Děkuji
tedy všem, co se nechali zlákat „výlovem“ a vě-
novali výstavě pozornost.

Je také skvělé, že se podařilo v současných podmínkách splnit pat-
řičná protiepidemidemiologická opatření a na výstavu mohly přijít i
děti ze školní družiny a z I. st. ZŠ N. Hrady. Věřím, že i výstava mohla
být pro ně na chvíli určitým zpestřením výuky a výtvarným povzbuze-
ním. Děkuji paním vychovatelkám a učitelkám, že si Koželužnu a „ma-
lované výlovy rybníků“ zahrnuly do svých listopadových výchovných
plánů. Vždyť výtvarná výchova je jedním z nejúžasnějších školních
předmětů, které znám :-)

Výstavní sezona 2021 v městské galerii skončila. Dvě výstavy z jara
nám „utekly“, jednu jsme na podzim přidali. Ty, které se uskutečnily
podle našich plánů - Dřevomalby od Tomáše Záborce, obrazy z Francie
od Petry Dvořákové Haisové a Výstava Pro člověka – ty všechny byly
návštěvnicky velmi vřele přijaty. Aby ne, vždyť prostřednictvím obrazů
přicházela radost z barev, tvarů, námětů, materiálů a tvůrčích úmyslů
všech umělců. Děkuji tedy za společné sdílení „výtvarky“ v Koželužně
a přeji kousek umění třeba i pod vánoční stromeček. A samozřejmě pře-
ji i velkou dávku zdraví, štěstí a klidu po celý vánoční čas.

K. Jarolímková
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Jaké byly Hrady kdysi?
Od léta 2019 vychází ve Zpravodaji cyklus Jaké byly Hrady kdysi?,

který připomíná dřívější podobu našeho města a některé události, které
byly součástí jeho života. V dnešním čísle si připomeneme jeden z domů,
po kterých zbyly již jen fotografie a blednoucí vzpomínky pamětníků.

Dům č. p. 70, který vidíte na fotografii, stál na rohu České (tehdy Stalinovy) a Husovy ulice,
tam, kde je dnes prázdný prostor. Pamětníci toto stavení znali jako „Blafkovec“. Dům byl posta-
ven již v roce 1585, postaru se mu říkalo „beim Chorbäck“, později „beim Chorweber“. Bäcker
znamená německy pekař, Weber tkadlec, a skutečně majitelé byli nejprve pekaři, později až do
konce 18. století tkalci. V 19. století obývali dům řezníci, případně hostinští. Jeden z nich, Josef
Beilowetz, v roce 1853 k domu přikoupil jeden pokoj ze sousedního domu č. p. 71.

Přiložená fotografie byla pořízena roku 1986. V tomto roce se rozhodlo, že po demolici domu
na uvolněné parcele bude v rámci akce Z postaven nový Dům služeb. Zahájení prací bylo pláno-
váno nejprve na rok 1987, pak 1988, 1989 – a jak to dopadlo, vidíte sami. Jestli si chcete připo-
menout, jak Blafkovec vypadal, několik dalších fotografií najdete na facebookové stránce
Novohradského muzea.

Cyklus Jaké byly Hrady kdysi? tímto článkem končí. Chci zde nyní poděkovat všem, kdo No-
vohradské muzeum navštívili, a především všem lidem, kteří se podělili o své vzpomínky, kteří
přinesli různé dokumenty, mapy, výstřižky z tisku, spolkové kroniky, drobné nálezy či aspoň fo-
tografie k oskenování. Některé z těchto předmětů se již staly součástí expozice, všechny zde zů-
stanou uchovány pro dnešní i budoucí zájemce o novohradskou historii.

Novohradské muzeum, J. Šáchová

Okénko do knihovny
15 roků lásky / Patrik Hartl
Realita umí být neuvěřitelná a skutečné události někdy působí nepravděpodobně. Aleš by do
svých třiceti dvou let nevěřil, že jeho život bude vypadat takhle. Představoval si ho úplně ji-
nak.Jednoho dubnového odpoledne roku 2001 se zamiloval do ženy, která na něj naložila ta-
kovou porci lásky, že by to porazilo i vola…

Dula / Michal Viewegh
Stárnoucí spisovatel Mojmír se nikdy nesmířil s rozvodem. Za maskou protřelého cynika se
skrývá zklamaný, bolestínský a nejistý muž, který manželce Hedvice nikdy neodpustil, že od
něj odešla, když ji nejvíc potřeboval. Vlastní dcery ho moc vídat nechtějí, a tak ústřední místo
v jeho životě momentálně zaujímá dula (již čtenáři ostatně mohou znát už z románů Bio-
manželka a Biomanžel)…

Šťastná za všech okolností / Ivanka Devátá
Autobiografické příběhy známé české spisovatelky a herečky, psané jakoby pod heslem „nic
není tak černé, aby se na to nešlo dívat růžovými brýlemi“, jsou plné nezměrné vitality, elánu
a optimismu a potvrzují, že „život je dar, štěstí je volba“.

Opravdové zločiny / Lucie Bechynková
Záhadné, promyšlené, brutální, drzé – nejslavnější zločiny v dějinách jsou jakékoli, jenom ne
nudné. Lucie Bechynková, moderátorka a spoluzakladatelka napínavého podcastu Opravdo-
vé zločiny, vás vezme do nejtemnějších koutů lidské duše. Výběr těch nejzajímavějších svě-
tových zločinů, co se kdy odehrály, doplňuje zasvěcený pohled kriminalisty, vězeňského
dozorce i právničky. A jedním si můžete být naprosto jistí: tyhle případy vám nedají spát.

Večer a jitro / Ken Follett
Píše se rok 997. Anglie čelí útokům Velšanů na západě a Vikingů na východě. Život je těžký
a ti, kdo mají v rukou moc, ji tvrdě využívají a podrobují si spravedlnost, jak se jim zlíbí - čas-
to v konfliktu s králem. Králova moc je křehká, zákony se vykládají všelijak, a tak vládne v
zemi chaos a krveprolití.V tomto nejistém světě vystupují do popředí tři lidé: mladý stavitel
lodí, který sní o lepší budoucnosti, když zničující vpád Vikingů zcela zhatí život, v jaký on a
jeho budoucí žena doufali...

Milí čtenáři NZ, v „muzejní rubrice“
uveřejňujeme i jednu báseň, která ve zpra-
vodaji, přesněji v Hlasech Novohradska,
vyšla před třiceti lety. Autorkou básně je
paní Zdena Šáchová a její básnické vyznání
k našemu kraji bude jistě souznít i s vaším
srdcem. K.J.

Novohradské zemi
Zdena Šáchová
Splývám s tvou duší vlídný můj kraji
když vracím se k tobě z krátkých svých cest
vtiskajíc stopy své v zemi co svádí
pustit se v dychtivý, závratný let

Jsi sluncem i průzračnou vodou
a solí co k životu patří
pro mě i hřejivé kouzlo ty máš,
jsi zelenou stužkou, co svazuje, pálí
i hořkou chuť pelyňku do slz mi dáš

Rozkládáš volně svou přející dlaň
kde masiv hor kolem tebe chrání
po věky dávné jak věrná to stráž
jen vítr tu oblaka do výšek vhání

Jsou tuhé tvé zimy když ledovou obručí
mráz s vichrem tě v objetí svírá
když sněhové vánice zmrznou ti v náručí
a v korunách stromů jen výsměšný severák
zpívá

Po tvrdé zimě zas kouzelným jarem
probudíš život a rozkvétá čas
jsi domovem vlídným s voňavým prahem
vracejíc touhu a do očí jas

Na lákavé výlety k lesnímu včelínu
zdali si vzpomínáš Davídku – Marťo?
Loudavým krokem ke starému mlýnu
se cestou vždy tolik nového našlo

V okraji lesa zurčící studánku
kde v chůzi jste zkoušeli pevnost svých bot
o kus dál přes potok Zevlova rybníka
střídáte vzájemně pokusný skok

Včerejší starou hráz čas odvál
stojí tu přehrada nová a bílá
- nevadí, na naše výpravy chodíme dál
na místa, o nichž se v zimních dnech snívá
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Informace z knihovny
V naší knihovně je stále ke zhléd-

nutí výstava „Komenský v komiksu“,
do konce prosince. V listopadu výsta-
vu navštívily děti ze ZŠ Nové Hrady
a ZŠ Horní Stropnice, pověděli jsme si,
kdo byl pan Komenský, a děti k tomu-
to tématu vypracovaly pracovní listy.
Návštěva knihovny byla také spojena
s prohlédnutím prostor knihovny a
děti se seznámily s novými knihami
a s možností půjčovat si mimo klasic-

kých knih také audioknihy, časopisy, hry a mluvící knihy s Albi
tužkou. Bylo patrné, že v knihovně se jim líbí a že alespoň někteří
mají zájem stát se čtenáři knihovny.

Dobrodružství v knihovně byla aktivita z projektu Obec přátelská a uskutečnila se několikrát
za spolupráce některých maminek dětí ve věku 5-8 let. Děti se seznámily s knihovnou, zjistily,
kde najdou ty pravé knížky, které mají nejraději, a ty, které je oslovily nejvíce, si sbalily do krás-
ných nových kufříků a „odjely“ s nimi do čítárny. Tam jsme si z vybraných knížek něco přečetli,
aby všichni věděli, o čem jsou. K dispozici byly dětem i omalovánky a hry, např. puzzle, pexeso,
domino apod., pro nejmenší plyšáci a leporela. Maminky si mohly vyzkoušet knihy od Albi a
hry. Nechybělo občerstvení pro všechny. Byl zájem o zřízení čtenářských průkazů a děti si i
mohly vybrat jejich barvu a odcházely s vypůjčenými knihami a malým dárečkem. Touto akcí si
děti s maminkami našly cestu do knihovny a doufáme, že budou přicházet i nadále.

V úterý 30. listopadu měli zájemci o literaturu možnost setkat se v čítárně knihovny s jihoče-
ským spisovatelem Janem Štifterem. V příjemné atmosféře si s námi pan Štifter povídal celé dvě
hodiny a slíbili jsme si, že se znovu sejdeme po jaru nebo v létě v příštím roce na naší terase. Tato
aktivita byla podpořena z projektu Obec přátelská.

Jan Štifter je spisovatel a novinář, narozený 1984 v Českých Budějovicích, knižně debutoval
novelou Kathy (2014), kde zpracoval příběh své babičky, čekající po 2. světové válce ve vyhna-
neckém lágru na odsun. Za román Sběratel sněhu (2018) získal řadu ocenění, mj. Cenu čtenářů
České knihy. Jeho nejnovější knihou je povídková sbírka Světlo z Pauliny (2020). Novela Café
Groll se dočkala divadelního zpracování (Jihočeské divadlo 2020). Absolvent oboru Kulturní
dějiny na Univerzitě Pardubice, vedle prózy se věnuje odborným textům, mapuje dějiny domů a
jejich obyvatel. Od roku 2013 vede jihočeský časopis Barbar!, spolupracuje s Institutem pro
památky a kulturu. Žije v Českých Budějovicích, s manželkou Evou mají čtyři děti.

Od 6. do 22. prosince bude v knihovně letos opět uskutečněna Prodejní výstava knih – zejmé-
na dětských, takže nezapomeňte zajít do knihovny, abyste mohli své bližní obdarovat knihou.

Čtenářům, návštěvníkům knihovny
malým i velkým, i všem spoluobčanům

přeji za knihovnu i za sebe
krásné Vánoce plné pohody
a radosti s rodinou a přáteli.

Knihovnice Drahomíra Císařová
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ADVENTNÍ
AMNESTIE
OD 1. PROSINCE 2021

AŽ DO VÁNOC
čtenářům budou prominuty

pokuty za překročení výpůjční lhůty

PŘIHLAŠOVÁNÍ NOVÝCH
ČTENÁŘŮ ZDARMA

Prosinec
Tak tu máme prosinec.
Poslední měsíc v roce.
Děti jsou jak na trní,
těší se na Vánoce.

Svatá Barborka na děti zavolá,
vyndejte sáňky ze dvora.
Vždyť o svatém Mikuláši,
snížek z oblohy často práší.

A když přijde svatá Lucie,
která noci trošku upije,
den se zdá být stejně krátký,
brzy je tma a blíží se svátky.

Tak si spolu všichni přejme,
ať jsou hlavně v pohodě,
ať se máme všichni rádi,
ať nezradí nás kamarádi
a žijem spolu ve shodě.

Eliška Búdová

DOVOLENÁ
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ N. Hrady

23. 12. – 31. 12. 2021

Tato aktivita je podporována dotací MPSV v NDT
Obec přátelská rodině a seniorům 2021 (Obec přátel-
ská rodině 2021) – název projektu: Město Nové Hra-
dy přátelské rodině 2021 – aktivita: Dobrodružství
v knihovně – Sbalený kufr na cestu za poznáním
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Komunitní centrum informuje
¢ Vánoční tvořivé dílny

Přijďte si vyrobit ty nejvzácnější dárky a ladit s námi laskavou vá-
noční atmosféru. Pro letošní adventní čas jsme si pro Vás připravily
3 sobotní tvořivé dílny.

První sobotu 4. 12. si s námi můžete vyrobit papírová přáníčka či
jmenovky k dárkům. Další sobotu 11. 12. budeme zdobit a malovat
skleněné lapače světla a vyrábět skleněné zvonkohry.

Poslední adventní sobotu 18. 12. budeme malovat vypálené kera-
mické ozdoby.

Dílny budou otevřené všem věkovým kategoriím a probíhat budou
v KC od 14 do 16 hodin.

¢ FOTO kroužek
Všechny zájemce o nově vznikající FOTO

kroužek zveme na první informační schůzku a
to v pátek 3. 12. od 17 hodin v KC.

Kroužek bude zaměřený nejen na fotogra-
fii, ale i video a obecně na práci s multimédii.

Setkání poslouží k nastavení formy kroužku,
vyladění casu setkávání a potřeb zájemců.

Lektorem bude fotograf Jan Šmíd.

¢ MIMI hrátky
Je pravidelná aktivita určena pro rodiče a

jejich nejmenší děti (cca od 6 měsíců), kterým
už nestačí hrát si doma v kruhu rodinném.

K dispozici je prostor komunitního dětské-
ho klubu, který je vybaven vším potřebným
pro děti a jejich doprovod. Máme zde nemalé
množství různých hraček, stavebnic, potřeb na
cvičení, tvoření, muzicírování. K dispozici je
malá kuchyňka, toalety, sprcha, přebalovací
pult, šatnička i kojící koutek.

Komentář od jedné milé maminky:
„MIMI hrátky navštěvujeme se synem (1,5)

a jsme tu moc rádi.
Pozoruji, jak se syn mění, je mnohem komu-

nikativnější, začal i více mluvit. Pokaždé má
skvělou náladu a zájem o vše nové. Rád si hraje
s ostatními dětmi a už si našel i kamarády.

Pro mě jsou MIMI hrátky odreagování se od
každodenních povinností maminky, možnost se
potkat se stejně naladěnými lidmi, který prožíva-
jí podobné radosti a starosti. Poznala jsem tu
spoustu milých maminek. MIMI hrátky jsou
pro mě zároveň inspirace na nové aktivity se
synem. Objevujeme zde nové činnosti a hry, ve
kterých pak můžeme pokračovat doma. Pokaždé
je to jiné, ale vždy je tu skvělá atmosféra!

Myslím, že MIMI hrátky jsou pro děti pří-
ležitost, jak poznat nový kolektiv bezpečně v
přítomnosti rodiče. Je to ideální možnost, jak
pomalu a nenásilně zvykat dědičky na nové
lidi a situace, a to ještě před tím, než začnou
samostatně navštěvovat dětský kolektiv. Roz-
hodně to pomůže minimalizovat stres z těchto
změn v životě našich dětí.“

Rodiče s dětmi se u nás potkávají na MIMI
hrátkách každé úterý od 10 do 11 hodin, najde-
te nás v levé horní části KC.
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¢ Lepení dřevěných modelů
Je pravidelný kroužek pro malé a velké kutily. Pro tvoření a vyrábění

možného i nemožného používáme jako konstrukční prvky SAMI systé-
mu od Samuela Fojtů (https://www.facebook.com/samuel.fojtu.1).

K dispozici máme různě dlouhé lišty, kulatinu, špejle, kolečka a sa-
mozřejmě lepidlo (disperzní, např. Herkules). Na řadu přijde i nářadí
jako třeba metr, svěrák, pilka anebo vrtačka.

Kroužek probíhá pod odborným vedením lektora Vladimíra Ryzka.
Některé děti mají jasnou představu o tom, co chtějí vytvořit a pro ty

máme v nabídce nepřeberné množství návodů a plánků k sestavení a
slepení již vymyšlených modelů. Jiné děti však tvoří zcela spontánně
dle vlastní fantazie. Vše je zcela na dětech, mají zde možnost hledat ře-
šení ve svobodné tvorbě anebo si naopak vyzkoušet práci dle návodu.

Děti spolu diskutuji o svých modelech, vzájemně si pomáhají, radí
se a smějou se, vždy je tu skvělá a tvořivá atmosféra.

Přístup lektora je spíš pozorovat a být po ruce. Občas je potřeba něco
vysvětlit v návodu nebo třeba pomoct s řezáním a měřením.

Lepení dřevěných modelů děti nejen zabaví, ale i rozvíjí jejich ma-
nuální schopnosti, trpělivost a opatrnost, dává jim příležitost lépe
chápat rozměry.

Kroužek se koná v sobotu od 10 do 12 hodin. Přijďte za námi pros-
tředním vchodem KC, po schodech dolů.

Veškeré aktuální informace a pozvánky na akce v KC můžete sledovat
na Facebookových stránkách
(https://www.facebook.com/komunitko.novehrady).

Kontakt na koordinátora KC:
Lucie Sovová, tel..: 774 766 676, e-mail: kcnovehrady@gmail.com
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Místní produkty „Opravdu od nás“
V roce 2021 se certifikační komise sešla již

potřetí, aby posoudila žádosti dalších zájemců
o označení jejich výrobků regionální značkou
„Opravdu od nás“.

Tentokrát si komise opravdu přišla na své. Kromě krásnými řemesl-
nými výrobky se členové komise mohli pokochat i různými gastrono-
mickými specialitami. Na své si pak přišly i chuťové pohárky a čichové
buňky, neboť jsme mohli ochutnat různé zavařené masové výrobky, na-
kládané sýry, přikusovat pomalu kvašený a dvakrát pečený chléb, zapíjet
pivem z nedávno otevřeného Petrovického pivovaru, čichat k bylinným
solím a voňavým mýdlům. Hodnotitelé byli nadmíru spokojeni, ale vě-
řím, že to nebyl ten důvod, proč všichni uchazeči o certifikaci svých vý-
robků byli podpořeni.

Vnímáme, že postupně výrobky s certifikátem „Opravdu od nás No-
vohradsko Doudlebsko“ získávají svoji klientelu, roste zájem o ně.
Destinačnímu managementu se daří vytvářet další prodejní místa v re-
gionu, je připravena mapa s výrobci, a tak roste zájem i výrobců, podílet
se na tom, být u toho.

Nejen pro turisty jsou „místní“ výrobky atraktivní. Zdá se, že i míst-
ní lidé více vnímají potřebu podporovat místní podnikatele, přispívat
do místní ekonomiky, a třeba tak i prezentovat navenek svoji souná-
ležitost s regionem, kde žijí.

Nové producenty i jejich produkty jsme měli příležitost představit
jak na zářijové akci Kaplický ušák, tak i v prodejních galeriích/místech
na Buškově Hamru v Trhových Svinech, v Koželužně v Nových Hra-
dech i v infocentru v Benešově nad Černou. Další prodejní místa bude-
me hledat i v příštím roce, abychom dostáli slibu podpořit prodej
certifikovaných výrobků a produktů.

¢ Lukášová Romana – Bylinné soli
Paní Romana vyrábí soli s různými příchutěmi bylinek. Smrková
sůl – Smrkáč, libečková sůl – Libečák. Tyto bylinkové soli lze
použít v kterékoli kuchyni. Na grilování masa, do polévek, salátů,
pomazánek. Zjara paní Romana přemýšlela, jak více využít bylinky
ze zahrady, aby byly plně upotřebeny. Její první výrobky se setkaly
s velmi kladným ohlasem mezi zákazníky. Tímto nápadem inspiro-
vala i ostatní.
Výrobna: Hluboká u Borovan 56, 37312 Borovany
Telefon: 602 145 886, e-mail: romajda@email.cz
Další prodejní místa: příležitostné trhy v regionu, Buškův Hamr, Trhové
Sviny, Benešov nad Černou, kavárna Apatyka Nové Hrady, IC Borovany

¢ Lenka Kříhová – kabelky, šály
Paní Lenka získala hned 2 certifikáty a to pro originální ručně tkané
šály s použitím ručně předené ovčí vlny, originální kabelky zdobe-
né motivy z ručně tkané látky
Výrobna: Husova 147, 37401 Trhové Sviny
Telefon: 724 046 297, e-mail: lkrihova@seznam.cz
Další prodejní místa: https://www.fler.cz/shop/lela, příležitostné trhy v regionu

¢ Pavlína Vítů – vitráže
Paní Pavlína vyrábí různé dekorativní předměty z vitrážového skla,
zlomů porcelánu a využívá k romu Tiffany techniku.
Výrobna: Dobrkovská Lhotka 56, 37321
Telefon: 777 742 822
E-mail: vitu.pavlina@seznam.cz, www.tiffany-vitraze-pavlina.cz
Další prodejní místa: příležitostné trhy v regionu

¢ Pivovar Petrovice – Řemeslné pivo
Malý pivovar v citlivě opravené zemědělské usedlosti vyrábí ne-
pasterované, nefiltrované pivo, 10,11,12 a 13o, sycené vlastním
CO2, které prodává ve vlastní hospodě
Výrobna: Mladošovice 23, 37312 Petrovice
Telefon: 723 908 421, e-mail: kilian@pivovarpetrovice.cz
Další prodejní místa: Petrovice (Mladošovice)

¢ Chleba se solí – pomalu kvašený chléb BIO
Tento sociální podnik si zakládá na kvalitě, původu surovin a zpra-
cování. K mletí obilovin využívá vlastní mlýn
Výrobna: Lesní kolonie 245, 373 82 Včelná
Telefon: 606 787 759, e-mail: info@chlebasesoli.cz, https://chlebasesoli.cz/
Další prodejní místa: Včelná, vlastní obchod

¢ Smlsni to – masové výrobky, nakládané sýry,
bylinná mýdla
Temperamentní Lucie vyrábí širokou škálu masných výrobků: paš-
tičky, zavařovaná trhaná masa, škvarkovky, utopence. Výrobky
vyrábí podle rodinného receptu své babičky. Nepoužívá žádné kon-
zervanty, barviva, produkty jsou bez lepku.
Vyrábí také různé kombinace sýrů nakládaných v olivovém či slu-
nečnicovém oleji. Každý sýr marinuje v bylinkách, přidává bylin-
ková pesta, která si vyrábí z čerstvých bylinek.
A do třetice vyrábí i mýdla inspirovaná vůní bylinek při nakládání
sýrů. Mýdlovou hmotu doplňuje o bylinky a české vonné silice Sa-
lus. Vytváří vlastní kombinace vůní.
Výrobna: Náměstí Republiky 46, 37333 Nové Hrady
Telefon: 723 303 517, e-mail: lucietourkova@yahoo.com
Další prodejní místa: Buškův Hamr Trhové Sviny

¢ Gesha s.r.o.
Pan Tichánek založil v Plavu u Českých Budějovic malou pražírnu
kávy jako sociální podnik. Využívá vlastních receptur.
Výrobna: Plav 39, 37007 Plav
Telefon: 602 432 223
E-mail: info@kavaloka.cz, http://www.kavaloka.cz/
Další prodejní místa: Plav, e-shop na webu

¢ Jana Táboříková – dekorativní a užitková keramika
Paní Jana vyrábí originální dekorativní a užitkovou keramiku do
domu i do zahrady, kterou je možno zakoupit přímo v atelieru / vý-
stavní galerii / dílně při cyklostezce v Benešově nad Černou
Výrobna: Benešov nad Černou 27, 38282
Telefon: 725 734 078
E-mail: stokov@seznam.cz, stokov.estranky.cz
Další prodejní místa: v provozovně (prodejní galerie)

¢ Miroslava Nana – originální zlatý i stříbrný šperk
Paní Miroslava dle vkusu zákazníka navrhne a na míru vyrobí ori-
ginální šperk s přírodními kameny vyrobený za použití tradičních
technik a materiálů v originálním pojetí
Výrobna: Trocnov 27, Borovany 373 12
Telefon: 604 725 289, e-mail: mirka@souljewellery.cz
Další prodejní místa: http://souljewellery.cz
https://www.fler.cz/souljewellery

Destinační společnost bude v certifikaci pokračovat. První certi-
fikace je zdarma a opravňuje výrobce k využívání značky po dva
roky. Prodloužení certifikace bude zpoplatněno kvůli pokrytí nákla-
dů na propagaci regionální značky a certifikovaných produktů.

První recertifikace spojená s certifikací nových produktů proběh-
ne v únoru 2022.

Máte i Vy zájem o certifikaci svých potravinových
i řemeslných výrobků či produktů?

Splníte i Vy kriteria pro certifikaci místních výrobků?
Nositelem regionální značky „Opravdu od nás“ Novohradsko

Doudlebsko může být řemeslný produkt, potravina, přírodní produkt,
které jsou vyráběny/získávány na území destinace Novohradsko –
Doudlebsko. Tyto produkty jsou posuzovány z hlediska
− Místa původu/výroby produktu/výrobku

(nachází se převážně v regionu)
− Vlivu získání/výroby produktu/výrobku na životní prostředí
− Tradice a značky
− Podílu ruční/řemeslné práce na získávání/výrobě
− Podílu duševní práce (originalita a jedinečnost)

Jak si můžete o značku zažádat?
Žadatel vyplní Žádost o přidělení regionální značky „Opravdu od

nás“ Novohradsko-Doudlebsko, připojí fotografii výrobku a zašle elek-
tronicky na info@novohradsko-doudlebsko.cz. Posléze bude vyzván
k případnému dodání výrobku k datu jednání certifikační komise.

Další informace podá. M. Jarolímek (776 296 285) nebo Z. Guthová
(724 643 050)



prosinec 2021 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 31

8. Krajský přebor mládeže
v Allkampf-Jitsu 2021 v Českých Budějovicích

V sobotu 27. listopadu 2021 se na Krajský
přebor mládeže v Allkampf-Jitsu (dále jen AKJ)
do Českých Budějovic přijeli nejmladší zá-
vodníci z osmi oddílů a škol AKJ. Postupový
závod na MČR pořádal oddíl TJ karate Nové
Hrady a konal v areálu Sportovního klubu po-
licie v České Budějovice. Tento areál nabízí
možnosti pro soutěže v úpolových sportech.
Na přebor se přihlásilo osmdesát čtyři závod-
níků z ŠBU Most, ŠBU AKJ Plzeň, AKJ Pumy
Lázně Toušeň, AKJ Panthers Sokol Písek,
BeBrave Academy AKJ Vodňany, SKP České
Budějovice, Sebeobrana AKJ na ZŠ v Trho-
vých Svinech a pořádající oddíl TJ karate
Nové Hrady.

Z důvodu vládních nařízení se při zahájení
soutěže nekonal tradiční slavnostní nástup
všech účastníků a uvítacích projevů hostů,
také počet doprovodu závodníků byl omezen a
soutěž se musela obejít bez diváků. Dalším
opatřením byl netradiční způsob soutěže v jed-
notlivých soutěžních kategoriích, které se ihned
po dokončení všech disciplín vyhlásilo na da-
ném zápasišti a účastníci celé kategorie se po
vyhlášení medailstů opouštěli tělocvičnu.

Pole startujících bylo rozděleno do jednot-
livých kategorií podle stáří a získaného stupně

technické vyspělosti soutěžících Kyu (barev-
né pásky na kimonu) od dětí až po juniory do
patnácti let věku. Celé klání nastartoval tzv.
„Turnaj bílých pásků“, ve kterém soutěžili
nejmladší bojovníci v disciplině randori. To-
hoto turnaje se mohou zúčastnit děti již od 5-ti
let, které nemají získaný stupeň technické vy-
spělosti (barevný pásek na kimonu). Dále se
pokračovalo soutěží mladších žáků, kteří zá-
vodí rovněž pouze v disciplině randori a star-
ších žáků, kteří již soutěží ve dvojboji –
randori a tameschi wari. Naše barvy hájili Ka-
rolína Houserová v kategorii starší žákyně, do-
kázala vybojovat bronzovou medaili a Ondřej
Morong, který skončil na pěkném čtvrtém
místě a medaile mu utekla pouze o dvě deseti-
ny bodu. Soutěž i přes některá omezení měla
pěkný průběh a lze říci, že všichni předvedli
skvělé sportovní výkony a zaslouží velikou po-
chvalu za to, že celý rok (mimo nucené přestáv-
ky, kdy byla sportoviště uzavřena a nemohli
jsme cvičit) pod vedením svých trenérů pilně
trénovali.

Blahopřeji medailistce k zisku cenných
kovů, všem závodníkům za vzornou repre-
zentaci a děkuji rodičům za podporu všech
soutěžících. Děkuji skvělému organizačnímu

týmu a rozhodčím, bez kterých by se soutěž
samozřejmě nedala pořádat.

Veliké díky patří všem našim sponzorům,
bez kterých by nebylo možné tuto sportovní
událost zorganizovat. Významnou pomoc
poskytl Jihočeský kraj v podobě grantu na
podporu 9. Krajského přeboru v AKJ. Soutěž
podpořilo věcnými dary pro nejlepší závodní-
ky Jihočeské letiště, pan Martin Houser Elek-
troinstalace a firma Petrášek - potisk textilu.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Bronzovou pozici vybojovala Karolína House-
rová (vpravo)

Karate Sparing Camp
a Mezinárodní závod v Českých Budějovicích

Naši závodníci trénovali s Evropskou špičkou v karate
Od pátku 19. do neděle 21. listopadu 2021 se konalo přípravné soustředění nejen České re-

prezentace v karate v Českých Budějovicích. Na tomto soustředění trénovali zkušení trenéři Mi-
roslav Hýsek, Iva Keslová. Smysl kempu byl v tom, že za jeden den absolvuje každý závodník
co nejvíce zápasů s různými soupeři. Akce se aktivně účastnili členové TJ karate Nové Hrady Na-
tálie a David Machovi, kteří zde cvičili především disciplínu „kumite“ sportovní zápas dvojic dle
pravidel WKF, která velice dynamicky postupuje dopředu. Naši cvičenci získávali zkušenosti ze
cvičných zápasů od kolegů z reprezentací ostatních států a především zkušených trenérů.

Sportovní hala Vysokých škol Slávie v neděli hostila Mezinárodní závod o pohár Primátora
Města České Budějovice, kterého se účastnilo více jak sto padesát závodníků reprezentace z Pol-
ska, Německa, Izraele, Maďarska a samozřejmě domácí reprezentace. V kategorii juniorek do-
kázala v silné konkurenci vybojovat bronzovou medaili Natálie Machová. Je to veliký úspěch na
mezinárodním poli, gratulujeme a děkuji všem účastníkům za vzornou reprezentaci.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Druhá z leva Natálie Machová vybojovala bronz

Mistrovství Czech Shotokan Karate Union
13.11.2021 v Českých Budějovicích

Čtyři medaile pro novohradské karate
Mistrovství Czech Shotokan Karate Union se konalo v sobotu 13. listopadu 2021 v areálu

Fight Clubu v Českých Budějovicích. Na zápasištích - tatami začala již tradičně soutěžní discip-
lína kata – povinná sestava boje proti imaginárnímu útočníkovi. V kategorii starších žákyň vybo-
jovala bronzovou medaili Nikola Morongová. V kategorii junioři zvítězil Tomáš Balko. Závod
pokračoval disciplínou kumite, zápasy dvojic dle pravidel Czech Shotokan Karate Union, rozdě-
lených dle pohlaví, věkových a váhových kategorií. V kategorii kumite dorostenci -57 kg zvítě-
zil David Macho. V kategorii juniorek +59 kg obsadila čtvrté místo Natálie Machová a
v kategorii juniorů +70 kg vybojoval stříbrnou medaili Tomáš Balko.

Děkuji závodníkům za vzornou reprezentaci oddílu a všem, kteří nám pomáhají v našem
sportovním úsilí. Martin Hermann, předseda oddílu karate

Nikola Morongová vybojovala bronzovou me-
daili v disciplíně kata starší žákyně

Zleva závodníci Nikola Morongová, Tomáš Bal-
ko, trenér Martin Hermann, Marek Houser,
Natálie a David Machovi na MČR v karate
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Krajský přebor v karate 2021 v Českých Budějovicích
Třináct cenných kovů pro novohradské karate

a osm nominací na postupovou soutěž na MČR v karate
Krajský přebor v karate se konal v neděli 7.

listopadu 2021 v areálu TJ karate v Českých
Budějovicích. Na tuto postupovou soutěže se
přihlásilo 110 karatistek a karatistů z 10 jiho-
českých škol a oddílů bojových umění.

Na dvou zápasištích – tatami, začala již
tradičně dopoledne soutěžní disciplína kata –
povinná sestava boje proti imaginárnímu útoč-
níkovi. V kategorii mladších žáků (7–9 let) za
nás nastoupil Patrik Morong, který dokázal
v početném poli soutěžících vybojovat bronzo-
vou medaili. V kategorii mladší žáci (10–11 let)
hájil naše barvy Ondřej Morong, který úspěšně
postoupil do druhého kola, zde však přes veš-
kerou snahu neprošel do dalšího klání. V ka-

tegorii mladší žákyně vybojovala stříbrnou
medaili Karolína Houserová a bronz v téže ka-
tegorii získala Lucie Sýkorová. V silně obsa-
zené kategorii starších žákyň zvítězila Nikola
Morongová. V kategorii dorostenců s přehle-
dem zvítězil Marek Houser skvělými kata sty-
lu karate Goju Ryu a stříbro v této kategorii
vybojoval Jan Švenda. V kategorii junioři zví-
tězil Tomáš Balko. Třešničkou na dortu bylo
vítězství našeho kata týmu žákyň ve složení Ni-
kola Morongová, Lucie a Kateřina Sýkorovy.

V odpoledních hodinách se konaly souboje
kumite, zápasy dvojic dle pravidel WKF, roz-
dělených dle pohlaví, věkových a váhových
kategorií. V kategorii kumite dorostenci -57
kg zvítězil David Macho. V kategorii doros-
tenci -70 kg zvítězil Marek Houser a stříbro
v této kategorii vybojoval Jan Švenda. V kate-
gorii juniorek +59 kg zvítězila Natálie Macho-
vá a v kategorii juniorů +70 kg zvítězil Tomáš
Balko. Tato soutěž byla nominační na postu-
pový závod, který se koná 27.11.2021 v Pros-
tějově a s ním spojený postup (první dva
z každé kategorie) na Mistrovství ČR, které se
bude konat 4. - 5. prosince 2021 ve Sportovní
hale na Dlouhé louce v Českých Budějovicích.

Děkuji závodníkům za vzornou reprezenta-
ci oddílu a všem, kteří nám pomáhají v našem
sportovním úsilí.

Martin Hermann, předseda oddílu karate
V katgorii dorostenci zvítězil Marek Houser a
stříbro vybojoval Jan Švenda

Patrik Morong vybojoval bronzovou medaili
v disciplíně kata mladší žáci

Vítězný kata tým žákyň ve složení Lucie Sýko-
rová, Nikola Morongová a Kateřina Sýkorová

Přání na poslední straně
Milí čtenáři, čtete poslední stranu posledního letošního čísla NZ a pomalu končí i

další „jiný“ rok. Ohlížení zpět je mnohem víc komplikovanější a těžší než to loňské. Rok
2021 byl složitý a náročný v mnoha ohledech snad pro všechny. Lidská společnost i lid-
ství procházelo zase velkou zkouškou. Každý z nás se chytal alespoň nějakého světla,
nějaké ruky, nějakého slova, a to vše s nadějí, že někde najde vysvětlení a zdůvodnění
toho, co vidí kolem sebe nebo čemu nerozumí.

Adventní a vánoční čas bude jistě obdobím, kdy si opět uvědomíme, co je v životě člově-
ka nejdůležitější – zdravá rodina, možnost udělat druhému radost, objímání těch, které milu-
jeme, věnování svého času dětem, zkrátka když můžeme něco hezkého udělat pro druhé.
Myslím si, že udělat radost druhým je vždycky větší a zázračnější, než když ji směřujeme
pouze sami k sobě. A o Vánocích se to děje asi nejvíc, je to kouzelný čas. Všem vám/nám
přeji, abychom ten závěr roku strávili s klidnou duší, s bezpečnými myšlenkami a s otevře-
ným srdcem. To je to „nejluxusnější zboží“ na prosincových vánočních trzích.

Velmi doufám a věřím, že i v letošním roce jsme byli součástí Vašich lepších a ra-
dostnějších dnů, a to prostřednictvím kulturního, společenského, informativního…
a dalšího programu. Nabízeli jsme „ledacos“ a hlavně s vírou, že Vám na chvíli zažene-
me starosti a obohatíme všední dny. Děkujeme za společná setkávání a také velmi děku-
jeme všem, kteří nám v tom pomáhali.

Za celé Kulturní a informační centrum města N. Hrady a redakci NZ přeji Vám všem
zdravý a láskyplný vánoční čas. Květa Jarolímková

Vánoční dárek
i z novohradského

informačního centra
Pokud nemáte čas nebo možnost zajet do

města a řešíte, jak obstarat nějaké dárky pro
své blízké, můžete navštívit i Informační cen-
trum v Nových Hradech, kde jsou před Váno-
ci k dostání některé zajímavé publikace:
M. Vlčková a kol. – Duchovní krajina Novo-
hradských hor / Novohradsko, M. Vlčková -
Duchovní krajina Novohradských hor / Hor-
ní hvozd; Jiří Marek a kol. – Mizející tvář
Novohradských hor; Milan Koželuh – Kraj
pod Mandelsteinem, Khory, Stropnice, pří-
běh řeky; Josef Kroutvor – Lesní glosy, Fran-
tišek Nepraš – Najdorf, Jan Štifter – Světlo
z Paulíny, Ločenice a Nesměň – Minulost
v klínu modrých hor, Diář z Novohradských
hor a Doudlebsko den za dnem. Dále si zde
můžete zakoupit kameninové nebo glazované
keramické hrnečky či šperky od místní šper-
kařky Andrey Vachové. V. V.


