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Broučci z mateřské školy se na chvíli proměni-
li na krále (a bylo jich víc než tři…) a zavítali
do kostela sv. Petra a Pavla.
Další informace z MŠ uvnitř NZ

Foto ze Zápisků z cest, kde bylo i dobré kafe
v příjemné společnosti.
Více o kulturním zážitku uvnitř NZ

O tom, že máme jednu zemi a jeden domov, se můžete filmovou formou dozvědět třeba i na promí-
tání stejnojmenného filmu, a to 16.2.2023 v Kulturně-spolkovém domě.
Pozvánku najdete uvnitř NZ

A už je to zase tady! Po třech letech přijde! Ma-
sopust… Pozvánky v NZ

Děkujeme všem, kteří sledujete aktuální kultur-
ní tipy na městských plakátovacích plochách.
Rádi vás informujeme. Akorát v lednu jsme měli
jeden menší „problém“ s plakátkem, který
zval na přednášku o historii Ukrajiny. Neustále
jsme plakátek museli doplňovat. Někomu se tak
líbil, že si ho bral opakovaně domů… asi na
„domácí výstavu“. Ani plakát prezidentské-
ho kandidáta generála Petra Pavla se venku
dlouho neohřál… Inu, každý má svoji předsta-
vu o svobodě slova a projevu…

Vážení čtenáři,
máme za sebou studený leden plný horkých hlav z prezidentské předvolební kampaně. V na-

šem minulém zpravodaji jsme se voleb „ani nedotkli“, ale skoro všechna „ostatní“ média tím žila
a s nimi i celá naše republika. Určitě i Vy. Tolik témat se opět dostalo na povrch, ve kterých bylo
potřeba se zorientovat, nastudovat, pochopit, rozklíčovat… a rozhodovat se. A v naší zemi tolik
rozbouřených emocí a také hodně „komunikačního barbarství“, které vylil do veřejného prosto-
ru zejména jeden z prezidentských kandidátů. Bylo to „husté“ a každý, kdo to přežil, je vítěz.
Bylo toho prý moc i pro otrlé „markeťáky“.

Ale dopadlo to přece jenom nadějně, myslím si. Po deseti letech se snad na Hrad opět vrá-
tí důstojnost, slušnost, normální komunikace, kultivovaný projev, a především taková prá-
ce prezidenta, jak se sluší a patří na nejvyššího úředníka státu. Hlavně si z nového pana
prezidenta-generála neudělejme „poloboha“ a nepasujme ho do role spasitele, který nás zachrá-
ní. Zachraňujme také.

Až se emoce uklidní, až se rozdělení přátelé znovu potkají, až bahno klesne ke dnu… tak
bude potřeba začít uvažovat racionálně a věcně. Samozřejmě nezapomeňme na to, co dovedou
„emocionální štváči“, ale je třeba jít dál. Čeká nás další zimní měsíc, topení v kamnech, čeká
nás Masopust a mnoho dalších a důležitých témat, kterých je třeba si všimnout… Tak třeba Ze-
měkoule.

Přeji všem čtenářům zdravý únor i lepší povolební náladu.
K. Jarolímková
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za loňskou aktivitou aneb
Tradiční „Vánoční perníčkovaná“ ve školní družině
se vydala i do vesmíru…

Více se o tom dočtete uvnitř zpravodaje

FOTOOHLÉDNUTÍ

1. misto (Facebook) Markéta Šímová – Raketa a vesmír 1. misto (Vesmír) Annabel Šromová – Raketa a kosmonaut

2. misto (Vesmír) Petr Vejsada – Zeměkoule 3. misto (Vesmír) Jiří Kadleček – Vesmír

1. misto (Vánoce) sourozenci Morongovi
– Mašinka

2. misto  (Vánoce) sourozenci Krenauerovi
– Adventní kalendář 3. misto (Vánoce) Jan Fesl – Stromeček
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Zápis ze 6. schůze městské rady
ze dne 12.12.2022

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 5. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 5. jednání rady města.

� 2. Směrnice Rady města Nové Hrady -
Pravidla pro nájem bytů v majetku
města Nové Hrady
Rada města schvaluje Směrnici Rady města
Nové Hrady - Pravidla pro nájem bytů v ma-
jetku města Nové Hrady.

(Rada projednala změnu Pravidel pro nájem
bytů v majetku města Nové Hrady. Pravidla
reagují na legislativní změny při vydávání
potvrzení o evidenci závazků při městě
Nové Hrady.)

� 3. Městský úřad Nové Hrady - odpis
promlčených pohledávek pro
nedobytnost
Rada města schvaluje odpis promlčených
pohledávek pro nedobytnost za rok 2016 v
celkové výši 59.399 Kč.

(Rada města obdržela od Ekonomického
odboru MěÚ Nové Hrady informaci o odpi-
su promlčených pohledávek pro nedobyt-
nost. Na základě výzev zasílaných
dlužníkům k úhradě pohledávek a uplynutí
šestileté lhůty po jejich splatnosti jsou po-
hledávky považovány za nedobytné, tj. prá-
vo pro vybrání poplatku a jeho vymáhání
zaniklo. Z podrozvahové evidence se jedná
o vyřazení částky 59.399 Kč za rok 2016, tj.
86 ks pohledávek.)

� 4. ÚP - vypořádání s námitkami
Rada města bere na vědomí Návrh roz-
hodnutí o námitkách uplatněných v rámci
2. opakovaného veřejného projednání návr-
hu Územního plánu Nové Hrady a postupuje
k projednání zastupitelstvu města.

(Starosta seznámil radu s návrhem roz-
hodnutí o námitkách uplatněných v rámci
2. opakovaného veřejného projednání návr-
hu Územního plánu Nové Hrady od MěÚ
Trhové Sviny, oddělní územního plánování.
Rada města souhlasí s návrhy rozhodnutími
o námitkách a doporučuje vyhovět všem ná-
vrhům dle návrhu.)

� 5. Rozpočtové opatření č. 13/2022
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 13/2022.

(Rada obdržela od ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 13/2022.)

� 6. TSM - prodloužení jmenování
ředitelky
Rada města jmenuje od 1.1.2023 paní Alenu
Kedrušovou ředitelkou Technických služeb
města Nových Hradů, a to na dobu určitou
do 31.03.2023.
(Rada pozvala na své jednání ředitelku
TSM Nové Hrady pí. Alenu Kedrušovou.
Rada města v souvislosti s blížícím se plá-
novaným koncem jejího funkčního (pracov-
ního) období v návaznosti na provedené
výběrové řízení a nutnosti splnění zákon-
ných předpisů k vyvázání se z pracovního
poměru nově zvoleného ředitele TSM Nové
Hrady nabídla paní ředitelce A. Kedrušové
možnost prodloužení pracovní smlouvy na
pozici ředitelky TSM Nové Hrady na dobu
určitou do 31.03.2023. Paní A. Kedrušová
souhlasila s návrhem.)

� 7. My v tom Jihočechy nenecháme II -
darovací smlouvy - II. část
Rada města na základě splnění kritérií
programu My v tom Jihočechy nenecháme
II. schvaluje poskytnutí finančního daru ve
výši 4.000 Kč pro každého žadatele ve věci
žádostí č. 26, 29, 30, 35, 39, 42, 47, 52
(žádosti o poskytnutí finančního daru v rám-
ci podpory pro uživatele starobního a inva-
lidního důchodu).
Rada na základě splnění kritérií programu
My v tom Jihočechy nenecháme II. schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč
pro každého žadatele ve věci žádostí č. 57 a
58 (žádosti o poskytnutí finančního daru
v rámci podpory pro uživatele starobního
a invalidního důchodu - společná domác-
nost).
Rada města na základě splnění kritérií prog-
ramu My v tom Jihočechy nenecháme
II. schvaluje poskytnutí finančního daru ve
výši 4.000 Kč pro každého žadatele ve věci
žádostí č. 33, 40, 43, 46, 51, 55, 62 (žádosti
o poskytnutí finančního daru v rámci pod-
pory rodin s dětmi do dovršení 3 let věku a
rodin s dětmi do dovršení 8 let věku).
Rada města na základě nesplnění kritérií
Programu (bezdlužnost, výše měsíčního
příjmu apod.) neschvaluje poskytnutí fi-
nančního daru pro žádosti č. 34, 44, 45, 48,
49, 50.
Rada města v rámci programu - Podpora ro-
din s dětmi od 3 let do dovršení 19 let zamě-
řená na školní a mimoškolní aktivity dětí a
mládeže postupuje k projednání žádosti č.
31, 32, 36, 37, 41, 60, 61 ZŠ Nové Hrady a
žádosti č. 27, 28, 38, 53, 54, 56, 59 MŠ
Nové Hrady.
(Rada projednala návrh darovacích smluv
v rámci dotačního programu My v tom Jiho-
čechy nenecháme II. V období od 23.11. do
09.12.2022 bylo podáno celkem 37 žádostí.
Vyhověno bylo 7 žádostem o poskytnutí fi-
nančního daru v rámci podpory rodin s dět-

mi do dovršení 3 let věku a rodin s dětmi po-
bírajících příspěvek na péči do dovršení
8 let věku a celkem 10 žádostem o poskyt-
nutí finančního daru v rámci podpory pro
uživatele starobního a invalidního důchodu.
Celkem bude poskytnuto 66.000 Kč (15x
4.000 Kč + 2x 3.000 Kč). Žadatelům, kte-
rým bude vyhověno, bude příspěvek vypla-
cen na uvedené bankovní spojení, popř.
budou vyzváni (MěÚ Nové Hrady, odbor
ekonomický) k osobnímu převzetí příspěv-
ku; žadatelé, kterým nebude poskytnutí fin.
daru schváleno, budou vyrozuměni písem-
ně (tajemník MěÚ) (vše v období do
31.12.2022). 14 žádostí bude postoupeno
k projednání ZŠ Nové Hrady a MŠ Nové
Hrady.)

� 8. MMR ČR - přidělená dotace - změna
Rada města bere na vědomí rozhodnutí
Ministerstva pro místní rozvoj o poskyt-
nutí dotace (změna) na akci "Rekonstruk-
ce veřejných budov ve městě Nové Hrady a
v osadě Byňov.
(Rada obdržela od Ministerstva pro místní
rozvoj ČR rozhodnutí o poskytnutí dotace
ze státního rozpočtu na rok 2022 na projekt
Rekonstrukce veřejných budov ve městě
Nové Hrady a v osadě Byňov. Výše inves-
tiční dotace činí 1.804.339 Kč.)

� 9. Změna sazebníku odměn
a koeficientů - EKO-KOM
Rada města bere na vědomí oznámení spo-
lečnosti EKO-KOM, a.s. o změně sazební-
ku odměn a koeficientů bonusových složek
s platností od 01.01.2023.
(Rada projednala Oznámení společnosti
EKO-KOM, a.s. o změně sazebníku odměn
a koeficientů bonusových složek s platností
od 01.01.2023.)

� 10. Oznámení o změnách - Marius
Pedersen a.s.
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě o zabezpečení a likvidace komu-
nálních odpadů a Dodatek č. 8 ke smlouvě
č. 61489/08 na pronájem nádob na separaci,
svoz biologicky rozložitelného odpadu a
služeb s tím spojených včetně navýšení
smluvních cen za poskytované služby s
platností od 01.01.2023 a pověřuje starostu
podpisem dodatků.
(Rada města obdržela návrh Dodatku č. 1 ke
smlouvě o zabezpečení a likvidace komu-
nálních odpadů a návrh Dodatku č. 8 ke
smlouvě č. 61489/08 na pronájem nádob na
separaci, svoz biologicky rozložitelného
odpadu a služeb s tím spojených s platností
od 01.01.2023. Dodatky zdražují cenu plně-
ní smluv o míru inflace tj. 17% za poskytnu-
té služby.)

Zápis ze 7. schůze městské rady
ze dne 4.1.2023

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Jan Kollmann, 1. místostarosta

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta
Ing. Eva Ševčíková, člen rady
Ing. Ladislava Bártová, člen rady
s hlasem poradním:
Ing. Vladimír Schusser

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 6. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 6. jednání rady města.

� 2. Dodatek ke smlouvě – Česká
republika – SPÚ
Rada města schvaluje Dodatek č.1 k pach-
tovní smlouvě č. 24N21/05 se Státním poze-
mkovým úřadem, Praha a pověřuje starostu
jeho podpisem.
(Rada projednala návrh Dodatku č.1 k pach-
tovní smlouvě č. 24N21/05 se Státním poze-
mkovým úřadem, Praha. Dodatek řeší
úpravu propachtovaných pozemků. Nově
přidává do pachtovní smlouvy pozemky
parc. č. KN 747/1 o výměře 303 m2 a KN
750/6 o výměře 266 m2, vše v k.ú. Údolí
u Nových Hradů.)

� 3. Závěrečné vyhodnocení akce
(projektu) - Město Nové Hrady -
Dopravní automobil s požárním
přívěsem pro hašení
Rada města bere na vědomí závěrečné vy-
hodnocení akce (projektu) Dopravní auto-
mobil s požárním přívěsem pro hašení od
Ministerstva vnitra ČR.
(Rada obdržela od Ministerstva vnitra ČR
závěrečné vyhodnocení akce (projektu) Do-
pravní automobil s požárním přívěsem pro
hašení pro SDH Údolí u Nových Hradů.
Celkové náklady na pořízení činily
1.640.525 Kč, z toho dotace ze státního roz-
počtu činila 450.000 Kč. Město ještě
obdrželo dotaci od Jihočeského kraje ve
výši 300 000,-Kč. Závěrečným vyhodnoce-
ním akce se definitivně přiznává městu NH
dotace.)

� 4. Veřejná zakázka - "Lesní
hospodářský plán 2024-2033"
Rada města souhlasí se zadáním zpracování
Lesního hospodářského plánu 2024-2033
pro město Nové Hrady společnosti LesInfo
CZ, Č. Budějovice a pověřuje starostu dal-
ším jednáním.
(Rada projednala výsledek hodnocení nabí-
dek pro akci "Lesní hospodářský plán
2024-2033". V rámci veřejné zakázky byly
obeslány 3 společnosti. Nejvýhodnější na-
bídku podala společnost LesInfo CZ, Č. Bu-
dějovice s nabídkou 408.000 Kč bez DPH.)

� 5. Zápis z jednání sociální komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
sociální komise ze dne 02.01.2023.
Rada města schvaluje na základě doporuče-
ní a zápisu z jednání Sociální komise rady

města Nové Hrady přidělení bytu č. 45
v domě DPS Nové Hrady paní Waltroudě
D., Č. Budějovice.
Rada města schvaluje na základě doporuče-
ní a zápisu z jednání Sociální komise rady
města Nové Hrady přidělení bytu č. 3, Hra-
dební č.p. 26 paní Michaele D., N. Hrady a
pověřuje Technické služby města Nových
Hradů (p. Duspivová) přípravou nájemní
smlouvy.
(Rada obdržela zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 02.01.2023 s doporučením pro
radu.)

� 6. Žádost - Dvořákovi
Rada města bere na vědomí žádost o navá-
zání spolupráce města Nové Hrady s PČR a
pověřuje starostu dalším jednáním.
(Rada projednala žádost manželů Dvořáko-
vých, kteří oslovili město N. Hrady ohledně
možného navázání spolupráce s PČR ve
věci zajištění větší kontroly objektu ve
vlastnictví žadatelů v okolí Nakolic.)

� 7. Výstražný systém LVS Biskupice -
dodatek č. 1
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy
č. 2019/004 se společností LVS KOCMAN
envimonitoring s.r.o. a pověřuje starostu
jeho podpisem.
(Rada projednala návrh Dodatku č. 1
smlouvy č. 2019/004 se společností LVS
KOCMAN envimonitoring s.r.o. ve věci
úpravy za dopravné a servisní činnost dle
návrhu.)

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

� 9. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.
(Starosta informoval radu o probíhajících
správních řízeních.)

� 10. Výroční zpráva - Archa Borovany, o.p.s.
Rada města bere na vědomí výroční zprávu
společnosti Archa Borovany, o.p.s. výroční
zprávu o provozování pečovatelské služby
pro seniory a osoby se zdravotním po-
stižením za rok 2021.
(Rada obdržela od společnosti Archa Boro-
vany, o.p.s. výroční zprávu o provozování
pečovatelské služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením za rok 2021.)

� 11. Poděkování - Linka bezpečí, z.s
Rada města bere na vědomí poděkování od
společnosti Linka bezpečí, z.s za finanční
podporu v roce 2022.

ZÁPIS  z 2. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nové Hrady
konaného dne 20. prosince 2022

Přítomni:
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pa-

vel Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Mgr.
Jana Tomášková, Bc. Josef Vochoska.

Omluveni:

Celkem bylo přítomno 15 členů.

Zapisovatelka: Bc. Ilona Volfová
- referentka městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se kona-
lo od 18.00 hodin v sále Kulturně-spolkového
domu v Nových Hradech. Bylo přítomno
15 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční větši-
na, a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan
starosta konstatoval, že zápis z ustavujícího
zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a pře-
dán ke zveřejnění.

Pan starosta uvedl, že na základě zaslané
pozvánky na jednání zastupitelstva byla měs-
tu doručena žádost Bc. Vochosky (předseda
finančního výboru) na doplnění bodu č. 10
v jednání zastupitelstva. Jedná se o Rámcový
plán činnosti finančního výboru. Tento bod je
doplněn do jednání programu.

Pan starosta nechal hlasovat o schválení
programu jednání.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 19. zasedání

zastupitelstva (25.8.2022) a 1. zasedání
zastupitelstva (20.10.2022)

2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Rozpočet města pro rok 2023
5. Kontrolní výbor - volba členů, volba

předsedy
6. Vodné a stočné - kalkulace pro rok 2023
7. Sdružení Růže z.s.p.o. - finanční dar města
8. Územní plán města - vypořádání

připomínky/námitky
9. Přezkum hospodaření
10. Rámcový plán činnosti finančního výboru
11. Interpelace
12. Diskuse
13. Závěr a usnesení

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pa-
vel Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Mgr. Jana
Tomášková, Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta navrhl složení návrhové komi-

se, a to: Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Michal
Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar

Návrhová komise byla schválena - 15 hla-
sy. Předsedou komise byl zvolen Ing. Zdeněk
Dorschner.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ladi-
slav Duspiva, Ing. Pavel Hamberger, Mgr. Vla-
dimír Hokr, Jan Kollmann, Martina Kourková,
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Petr Michale, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Mgr. Jana Tomášková, Bc. Josef Vocho-
ska.
Proti 0
Zdržel se 3
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Michal Jarolímek,
Bc. Jiří Plouhar.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su z 2. jednání zastupitelstva: Martina Kour-
ková, Ivan Dorotovič

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pavel
Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal
Jarolímek, Jan Kollmann, Petr Michale, Bc. Jiří
Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Mgr. Jana Tomášková, Bc. Josef Vocho-
ska.
Proti 0
Zdržel se 1
Martina Kourková.

Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-
hu - 14 hlasy.

� 1. Kontrola usnesení z 19. zasedání
zastupitelstva (25.8.2022) a 1. zasedání
zastupitelstva (20.10.2022)
Kontrolu usnesení z 19. a 1. jednání zastu-

pitelstva přednesl přítomným starosta města
Mgr. Hokr.

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení z 19. zasedání zastupitelstva
(25.8.2022) a z 1. zasedání zastupitelstva
(20.10.2022). - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pavel
Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal
Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíko-
vá, Ing. František Štangl, Mgr. Jana Tomášková,
Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem
Pan starosta uvedl, že s ohledem na to, že se

u jednotlivých žádostí dlouho čekalo na doho-
du mezi Svazem měst a obcí a společností
EG.D. a.s., se projednává více smluv o smlou-
vách budoucích o zřízení věcných břemen.

Pan starosta jednotlivě informoval o lokali-
tách, kde se tato věcná břemena zřizují a dopl-
nil, že jednorázové úplaty jsou stanoveny na
základě dohody s EG.D.

Dále pan starosta uvedl, že k dispozicím
o majetku jednal i finanční výbor a předal
slovo předsedovi finančního výboru Bc. Vo-
choskovi.

Bc. Vochoska uvedl, že finanční výbor se
sešel dne 14.12.2022 a vyjádřil se k dispozi-
cím o majetku jako celku, kdy uvedl, že fi-
nanční výbor nemá žádné připomínky a
všechny dispozice s majetkem doporučuje
schválit.

Dále pan Vochoska navrhoval, po přečtení
usnesení, schválit věcná břemena jako celek.

Pan starosta uvedl, že ke všem bodům sdělí
bližší informace, uvede výši jednorázových
úhrad a poté lze postupně načítat a hlasovat
o usnesení, kde se schválí smlouvy o smlou-
vách budoucích o zřízení věcných břemen.

2.1 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věc. břemene - "Nové Hrady, K 325/21 -
kabel NN"

Pan starosta informoval, že se jedná o po-
zemek, který se nachází v Nových Hradech
u nových zahrádek nad tréninkovou plochou
fotbalového hřiště, za areálem pro kynology,
směrem k zahrádce pana Šulce.

Zatížen je pozemek parc. č. 325/22 a jedno-
rázová úplata je 5 200 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu č.:
CB-001030071752/001-ELSS o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene se společ-
ností EG.D, a.s., Brno na akci: Nové Hrady,
K 325/21 - kabel NN, za jednorázovou úhradu
ve výši 5 200 Kč a pověřuje starostu podpi-
sem. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pavel
Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal
Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíko-
vá, Ing. František Štangl, Mgr. Jana Tomášková,
Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.2 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věc. břemene - "Vyšné, K 2386 - kabel NN"

Jedná se o zatížení městského pozemku
parc. č. 2385 ve Vyšném.

Jednorázová úplata je 2 600 Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu

č.: CB-001030072407/002-FIRA o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se společ-
ností EG.D, a.s., Brno na akci: Vyšné, K 2386
- kabel NN, za jednorázovou úhradu ve
výši 2 600 Kč a pověřuje starostu podpi-
sem. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pavel
Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal
Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíko-
vá, Ing. František Štangl, Mgr. Jana Tomášková,
Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.3 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene - "Údolí, K 1476/3 kabel NN"

Pan starosta uvedl, že stavbou je zasažený
pozemek parc. č. 1476/20. Jednorázová úplata
je 7 800 Kč a jedná se o lokalitu pod autobuso-
vou zastávkou v Údolí směrem k zahrádkám.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
č.: CB-001030069801/004-PRO2 o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností EG.D, a.s., Brno na akci: Údolí,

K 1476/3 - kabel NN, za jednorázovou úhradu
ve výši 7 800 Kč a pověřuje starostu podpi-
sem. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pavel
Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal
Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíko-
vá, Ing. František Štangl, Mgr. Jana Tomášková,
Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.4 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene - Údolí, K 237/3 - ka-
bel NN"

Jedná se o zatížení pozemku parc. č.
1432/21 v k.ú. Údolí u Nových Hradů. Jedná
se o zásah do městského chodníku, kdy se přes
chodník připojuje novostavba vedle domu ro-
diny Lustů.

Jednorázová úplata je 5 360 Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu

č.: CB-001030071998/001-EGDM o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se společ-
ností EG.D, a.s., Brno na akci: Údolí, K 237/3
- kabel NN, za jednorázovou úhradu ve
výši 5 360 Kč a pověřuje starostu podpi-
sem. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pavel
Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal
Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíko-
vá, Ing. František Štangl, Mgr. Jana Tomášková,
Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.5 Smlouva a smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene - "Nakolice, K 1526 -
úprava NN"

Pan starosta uvedl, že je zatížen pozemek
parc. č. 1561 v k.ú. Nakolice. Jedná se o loka-
litu směrem od brodu k Nakolickému rybníku,
kdy kabel částečně zasahuje do městské ko-
munikace.

Město u této akce bude požadovat, aby ka-
bel byl dán do chráničky a dostatečné hloubky
tak, aby do budoucna (pokud se podaří zajistit
financování) nedošlo ke kolizi s rekonstrukcí
cesty.

Jednorázová úplata je sjednána na 2 650 Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu

č.: CB-001030073708/001-EGDM o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se společ-
ností EG.D, a.s., Brno na akci: Nakolice,
K 1526-úprava NN, za jednorázovou úhradu
ve výši 2 650 Kč a pověřuje starostu podpi-
sem. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pavel
Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal
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Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčí-
ková, Ing. František Štangl, Mgr. Jana Tomáš-
ková, Bc. Josef Vochoska.
Proti  0
Zdržel se 0

2.6 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene - "Hlinov čp. 75 - kabel NN"

Jedná se o zatížení pozemku parc. č.
1180/2 v k.ú. Údolí u Nových Hradů, v místní
části Hlinov.

Jednorázová úplata je sjednána na 4 800 Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu

č.: CB-001030071844/002-ASE
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-

mene se společností EG.D, a.s., Brno na akci:
Hlinov, čp. 75 - kabel NN, za jednorázovou
úhradu ve výši 4 800 Kč a pověřuje starostu
podpisem. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pa-
vel Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Mgr. Jana
Tomášková, Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.7 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene - "Štiptoň, K 381/1 - ka-
bel NN"

Pan starosta uvedl, že se jedná o dva poze-
mky parc. č. 1493/2 a 1493/3 v k.ú. Štiptoň.
Jedná se o lokalitu nedaleko rybníku Pytlák
směrem na Kapinos.

Jednorázová úplata je sjednána na 14 200 Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu

č.: CB-001030070317/002-PRO2 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se spo-
lečností EG.D, a.s., Brno na akci: Štiptoň,
K 381/1- kabel NN, za jednorázovou úhradu
ve výši 14 200 Kč a pověřuje starostu podpi-
sem. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pa-
vel Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Mgr. Jana
Tomášková, Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.8 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene - "Janovka, K 2568/5 -
úprava NN"

Pan starosta uvedl, že jde o zatížení poze-
mku města parc. č. 1456/2 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů. Jedná se o lokalitu Janovka, při
hlavní cestě od rybníka směrem do Janovky.
Dochází zde k zasíťování pozemku.

Jednorázová úplata je sjednána na 2 500 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
č.: CB-001030074554/002-SECB o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se spo-
lečností EG.D, a.s., Brno na akci: Janovka,
K 2568/5 - úprava NN, za jednorázovou úhra-
du ve výši 2 500 Kč a pověřuje starostu podpi-
sem. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing.
Pavel Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Mgr. Jana
Tomášková, Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.9 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene - "Byňov, čp. 90 - kabel NN"

Jedná se o zatížení pozemku parc. č.
1883/1. Zbylé pozemky, které byly v původní
smlouvě, bude řešit společnost EG.D. přímo
s panem Dobušem, který zbylé pozemky od
města koupil.

Jednorázová úplata je sjednána na 3 000 Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu č.:

CB-001030071984/001-FIRA o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene se společností
EG.D, a.s., Brno na akci: Byňov, čp. 90 - kabel
NN, za jednorázovou úhradu ve výši 3 000 Kč a
pověřuje starostu podpisem. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pa-
vel Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Mgr. Jana
Tomášková, Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.10 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene - "Nakolice par. 1372 -
kabel NN"

Jedná se o zatížení pozemků parc. č. 1188/1,
1188/14 a 1212/3 v k.ú Nakolice. Dochází k
napojení od nakolické točny směrem nahoru
kolem Tampierů na pozemek pana Vokurky.

Jednorázová úplata je sjednána na 50 700 Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu

č.: CB-001030078122/004-ASE o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se společ-
ností EG.D, a.s., Brno na akci: Nakolice par.
1372 - kabel NN, za jednorázovou úhradu ve
výši 50 700 Kč a pověřuje starostu podpisem. -
15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pa-
vel Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Mgr. Jana
Tomášková, Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.11 Smlouva o zřízení věcného břemene -
"ZTV Jižní město - Nové Hrady" - revokace

Jedná se o zřízení vedení plynu, doplnění
plynovodu, který byl postaven v rámci budo-
vání akce "ZTV Jižní město" a v původní
smlouvě se řešila pouze horní část. Poté došlo
k dostavbě a je potřeba toto smluvně ošetřit.

Jednorázová úplata je sjednána na 16 280 Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu

č.: ZP-014340000463/001-HRD o zřízení
věcného břemene se společností EG.D, a.s.,
Brno na akci: ZTV Jižní město - Nové Hrady,
za jednorázovou úhradu ve výši 16 280 Kč a
pověřuje starostu podpisem. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pa-
vel Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Mgr. Jana
Tomášková, Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.12 Bezúplatný převod - Nové Hrady
Pan starosta uvedl, že v bodech 2.12 a 2.13

se jedná o pozemky, které se nacházejí pod
nebo hned vedle tělocvičny.

Při přípravě projektové dokumentace na
zateplení tělocvičny se zjistilo, že při dřívější
přestavbě nebyly vypořádány pozemky parc.
č. KN st. 821 a KN st. 820, které se nachází
pod stavbou. V bodu 2.12 se jedná o pozemky,
které spadají do nárokového bezúplatného
převodu a bylo zahájeno jednání o získání
těchto pozemků.

Jedná se o 210 m2.
V bodu 2.13 se jedná o úplatný převod

pozemku parc. č. KN 259/2 o celkové výmě-
ře 2 574 m2. Tento pozemek nelze získat bez-
úplatně.

Pozemek přímo sousedí se stavbou č.p.
417, Nové Hrady a je nutné vypořádání tohoto
pozemku, neboť plánovaná rekonstrukce (za-
teplení objektu) bude zasahovat na uvedený
pozemek. Na základě stanovení ceny bude ře-
šeno odkoupení celého pozemku, případně
pouze jeho části, nutné k realizaci rekonstruk-
ce tělocvičny.

Uvedený pozemek má město v nájmu a
součástí žádosti k úplatnému převodu je sou-
hlas zastupitelstva obce.

Nyní se jedná o odsouhlasení tohoto zámě-
ru. Pokud bude záměr schválen zastupitel-
stvem, Státní pozemkový úřad nechá
vypracovat znalecký posudek, kde se stanoví
cena. Po stanovení ceny bude dále řešeno od-
koupení celého pozemku nebo pouze jeho nut-
né části k realizaci rekonstrukce tělocvičny.

Závěrem pan starosta uvedl, že časový ho-
rizont této koupě je 3-6 měsíců a u bezúplatné-
ho převodu to je 6 měsíců.

Ing. Štangl uvedl, že výměra tohoto poze-
mku je velká a využitelnost pro Státní poze-
mkový úřad není téměř žádná. Dále uvedl, že
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si myslí, že tyto pozemky byly v minulosti
v majetku Lesů ČR, a ty toto měly jako nezcizi-
telné, a proto se tyto pozemky nevypořádaly.

Dále Ing. Štangl uvedl, že je třeba se Stát-
ním pozemkovým úřadem domluvit rozumnou
cenu. Jako příklad příliš vysoké ceny stanovené
znaleckým posudkem Státního pozemkového
úřadu, uvedl prodej pozemků v bodu 2.14 (kou-
pě pozemků v Údolí, stanovená cena 422/m2.)
Dále uvedl, že je třeba v této věci jednat tak,
aby návrh ceny byl rozumný ze strany Státní-
ho pozemkového úřadu a odrážel to, že tento
pozemek neslouží SPÚ k žádnému využití,
spíš je s ním spojený závazek údržby tohoto
pozemku.

Pan starosta zopakoval, že v této fázi se
jedná o záměr koupě a až po uvedení ceny se
bude jednat dál.

Bc. Vochoska uvedl, že finanční výbor oba
záměry doporučuje schválit.

Zastupitelstvo města schvaluje podání
žádosti o bezúplatný převod pro pozemky
parc. č. KN st. 821 a KN st. 820 v k.ú. Nové
Hrady o celkové výměře 210 m2 od Státního
pozemkového úřadu, Praha. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pavel
Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal
Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíko-
vá, Ing. František Štangl, Mgr. Jana Tomášková,
Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.13 Koupě pozemku (úplatný převod) -
Nové Hrady

Zastupitelstvo města schvaluje záměr kou-
pě pozemku KN 259/2 v k.ú. Nové Hrady
o celkové výměře 2.574 m2 od Státního poze-
mkového úřadu, Praha. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pavel
Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal
Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíko-
vá, Ing. František Štangl, Mgr. Jana Tomášková,
Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.14 Koupě pozemků (úplatný převod) -
Údolí u Nových Hradů

Pan starosta uvedl, že rada projednala ná-
vrh kupní smlouvy a znalecký posudek ve věci
koupě pozemků parc. č. KN 744/1, 744/2,
744/4, 747/1, 750/6, 1488/4, vše v k.ú. Údolí
u Nových Hradů o celkové výměře 1 068 m2 za
částku 422 Kč/m2 od Státního pozemkového
úřadu, Praha.

Pozemky přímo sousedí s nemovitostí ve
vlastnictví města Nové Hrady - stavby s č.p.

98 na pozemku parc. č. KN st. 127, k.ú. Údolí
u Nových Hradů.

Jedná se o pozemky, které by město na zá-
kladě znaleckého posudku, který nechal zpra-
covat Státní pozemkový úřad, mohlo koupit.
Jedná se o pozemky u objektu, kterému se říká
Šilerovec.

Město nemělo záměr tento objekt opra-
vovat, ale prodat jej. Na základě této skuteč-
nosti vznikl znalecký posudek. Zároveň
město vědělo, že v okolí jsou pozemky, které
nejsou v majetku města. Město má zájem vy-
pořádat pozemky kolem tohoto objektu (pří-
stupová cesta k pozemku paní Pavlíkové),
zbylé pozemky kolem Šilerovce budou v ma-
jetku města a město poté může snadněji tento
objekt prodat.

Cena pozemků v posudku je stanovena na
422 Kč/m2. Pokud bude koupě pozemků
schválena, město poté prodá nemovitost včet-
ně přilehlých pozemků jako celek.

Bc. Vochoska uvedl, že finanční výbor
s koupí pozemků souhlasí, a je dobře, že byl
zpracovaný znalecký posudek.

Zastupitelstvo města schvaluje koupi poze-
mků parc. č. KN 744/1, 744/2, 744/4 (dle GP
č. 420-61/2017Fi je pozemek parc. č. KN
744/4 rozdělen na pozemek KN 744/4 a
744/5), 747/1, 750/6, 1488/4, vše v k.ú. Údolí
u Nových Hradů o celkové výměře 1.068 m2

za částku 422 Kč/m2 od Státního pozemkové-
ho úřadu, Praha a pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pavel
Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal
Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíko-
vá, Ing. František Štangl, Mgr. Jana Tomášková,
Bc. Josef Vochoska.

Proti 0
Zdržel se 0

2.15 Zpětný bezúplatný převod pozemků -
Státní pozemkový úřad

Pan starosta informoval o výzvě Státního
pozemkového úřadu ke zpětnému bezúplatné-
mu převodu pozemků. Pozemky byly bez-
úplatně převedeny na město Nové Hrady za
účelem bytové výstavby a v současné době
jsou využívány jako plochy pro občanskou vy-
bavenost. Jedná se o pozemky parc č. 829/1, č.
829/112, č. 838/1 v lokalitě u Olejového ryb-
níka v Nových Hradech.

Město tyto pozemky v minulosti získalo
bezúplatně. Účetní hodnota těchto pozemků je
5 212,15 Kč.

Část pozemků je nyní využívána jako ob-
čanská vybavenost, proto se tyto pozemky
musí vrátit a následně lze jednat se Státním po-
zemkovým úřadem o tom, za jakých podmí-
nek je možné pozemky opět získat.

Bc. Vochoska za finanční výbor doporučil
zpětný převod těchto pozemků.

Ing. Štangl se dotazoval na výměru pozemků.

Pan starosta odpověděl, že první pozemek
č. 838/1 má výměru 220 m2, druhý pozemek č.
829/12 má výměru 1382 m2 a třetí pozemek č.
829/1 má výměru 493 m2.

Zastupitelstvo města schvaluje zpětný bez-
úplatný převod pozemků parc. č. 829/1,
829/112 a 838/1 vše v k. ú. Nové Hrady Státní-
mu pozemkovému úřadu, Praha s celkovou
účetní hodnotou 5.212,15 Kč. - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pavel
Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal
Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíko-
vá, Mgr. Jana Tomášková, Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 1
Ing. František Štangl.

2.16 Prodej nemovitosti - č.p. 121
v k.ú. Byňov

Pan starosta uvedl, že se projednává prodej
stavby č.p. 121 v k.ú. Byňov.

Jedná se o tzv. azylový dům na Jakuli. Vý-
měra je 64 m2. Pro prodej byl vypracován zna-
lecký posudek. Na základě posudku byl
zveřejněn záměr tohoto prodeje. Stanovená
cena je 225 000 Kč.

Pan starosta vysvětlil důvody prodeje.
Město nemá kolem stavby žádné pozemky.
Na cizím pozemku je studna a vodovod, který
je ve špatném stavu. Náklady na nějaké
využití tohoto objektu jsou vysoké. Přístup k
nemovitosti je pouze přes pozemek pana Her-
zoga nebo přes les, který taktéž není v majetku
města.

Zájem o koupi projevil jediný uchazeč, pan
Herzog, který akceptoval kupní cenu ze zna-
leckého posudku.

Bc. Vochoska uvedl, že finanční výbor ak-
ceptuje znalecký posudek a doporučuje prodej
této nemovitosti.

Ing. Štangl se dotazoval, zda v objektu ně-
kdo bydlí nebo je prázdný.

Pan starosta odpověděl, že objekt je prázd-
ný od momentu, kdy zde začaly být problémy
s vodovodem a kanalizaci. Nájemníci byli pře-
sunuti do jiného městského bytu na Nových
Hradech.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemku parc. č. st. 291, jehož součástí je stavba
č.p. 121 v k.ú. Byňov o výměře 64 m2 panu
Františku Herzogovi, Byňov za částku
225.000 Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pavel
Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal
Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíko-
vá, Ing. František Štangl, Mgr. Jana Tomášková,
Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0
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� 3. Rozpočtové změny

3.1 Rozpočtové opatření č. 9/2022, č. 10/2022,
č. 11/2022, a č. 12/2022

Pan starosta informoval o rozpočtových
opatřeních č. 9/2022, č. 10/2022, č. 11/2022, a
č. 12/2022, která byla schválena radou.

Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtová opatření č. 9/2022, č. 10/2022, č.
11/2022 a č. 12/2022. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing.
Pavel Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Mgr. Jana
Tomášková, Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

3.2 Navýšení dotace - TSM Nové Hrady
Pan starosta informoval o žádosti ředitelky

Technických služeb města Nových Hradů
o navýšení dotace na rok 2022, a to o částku
1 140 000 Kč. Žádost je odůvodněna vyššími
výdaji zejména za opravy náhonu vodopádu
v Terčině údolí a rekonstrukci sociálního zá-
zemí v kulturní místnosti Byňov.

Jedná se o rozpočtové opatření č. 14/2022.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové

opatření č.14/2022 - navýšení rozpočtu pro
Technické služby města Nových Hradů o část-
ku 1 140 000 Kč. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pa-
vel Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Mgr. Jana
Tomášková, Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se

� 4. Rozpočet města pro rok 2023
Pan starosta informoval o společném jed-

nání finanční komise a finančního výboru, kde
byl představen návrh rozpočtu. Poté bylo svo-
láno další jednání, kterého se zúčastnili členo-
vé finanční komise. Dále ještě projednával
rozpočet finanční výbor samostatně.

Pan starosta uvedl, že se jedná o schodkový
rozpočet, ale reálně je rozpočet po započtení
přebytku hospodaření z minulých let vyrovna-
ný. Celkové příjmy rozpočtu jsou navrženy ve
výši 61 869 237 Kč, výdaje ve výši 72 389 237 Kč
a financování a použití prostředků z minulých
let 10 520 000 Kč včetně splátky úvěrů ve výši
1 480 000 Kč.

V rozpočtu jsou zahrnuty závazné ukazate-
le pro příspěvkové organizace města, a to pro
Technické služby města N. Hradů, kde dochá-
zí k velkému navýšení, kdy se jedná o částku
17 800 000 Kč provozní dotaci a 1 000 000
investiční dotaci (zohledněna dohoda o spo-

lufinancování aktivity opravy vstupů do by-
tovek v Zahradní čtvrti a zohledněn je nárůst
energií).

Dále došlo s TSM k dohodě, že město ne-
bude mít na příjmové straně rozpočtu příjmy
z bytového fondu. Veškeré tyto prostředky bu-
dou rovnou investovány do opravy městského
bytového fondu.

Další výdajová položka rozpočtu je pro zá-
kladní školu 3 800 000 Kč a 1 553 000 Kč pro
mateřskou školu. Další náklady jsou na pod-
poru aktivit osadních výborů, hasičských sbo-
rů či spolků a organizací.

Dále pan starosta informoval o fondech,
které jsou součástí rozpočtu, a to fond pro ob-
novu vodohospodářského majetku, fond pro
oddávající a sociální fond.

Pan starosta uvedl, že z hlediska daňových
příjmů se postupovalo jako v minulých letech
a raději je plánována menší výše daňových vý-
nosů. V letošním roce sice město získalo více
prostředků z výběru daně z přidané hodnoty,
příští rok to však již tak být nemusí. I ostatní
daňové položky se rozpočtovaly tak, aby byly
reálné.

Dále pan starosta informoval o příjmech
z prodeje pozemků a dalších položkách.

Závěrem pan starosta uvedl současný stav
městských financí, kdy na účtech města je
nyní 19 250 000 Kč.

Bc. Vochoska za finanční výbor uvedl, že
bylo finančnímu výboru vysvětleno, jak je
rozpočet postaven. Rozpočet města je navržen
jako schodkový s příjmy 61 869 237 Kč a výda-
ji 72 389 237 Kč. Z toho vyplývá, že částka nut-
ná k dofinancování rozpočtu je 10 520 000 Kč.
Tato částka bude pokryta formou financování z
prostředků minulých let. Dále jedna roční splát-
ka za hotel Máj ve výši 1 480 000 Kč.

Rozpočet je sestaven metodicky správně.
Kapitálové výdaje ve výši 6 287 000 Kč

představují 9,5 % z celkových výdajů (opti-
mum je 15-20 %). Povinné mandatorní výdaje
v roce 2023 = cca 56,6 mil. korun, tj. 91,3 %
z rozpočtovaných příjmů bez přijatých inves-
tičních dotací (cca 62 mil. korun). Toto číslo
se sníží tím, že se prodá více pozemků, a zved-
ne se tím příjem.

Z důvodu značného zdražení energií jsou
navýšeny výdaje na dodávky el. energie a
zemního plynu.

Tempo navyšování mandatorních výdajů
(+ 9 mil. korun) je vyšší než tempo navyšování
příjmů města (+ 6  mil. korun).

V rozpočtu je dostatečná rezerva ve výši
5 168 347 Kč (i na případné použití do vodo-
hospodářského majetku).

Závěrem Bc. Vochoska zopakoval částky
v rozpočtu pro příspěvkové organizace a jako
doporučení finančního výboru uvedl:

- úsporu provozních nákladů města, zejmé-
na efektivní využití městských budov.

- investice do nových bytů a stavebních
parcel.

- upozornil na drahou rekonstrukci domu
čp. 188, kde se vybudovaly 4 nové byty.

Finanční výbor vzal rozpočet na vědomí.
Pan Vochoska dále řekl, že by bylo zajíma-

vé porovnat náklady na výstavbu bytových

domů v Trhových Svinech a na rekonstrukci
čp. 188.

Pan Vochoska dále sdělil, že z hlediska
projednání v rámci finančního výboru je roz-
počet v pořádku, ale z hlediska politického
se jim nelíbí nízké kapitálové výdaje, nízké
investice a nesouhlasí s navýšením položky
u zastupitelstva města, což již sdělili na
prvním zasedání zastupitelstva města. Bc.
Vochoska sdělil, že z tohoto důvodu se za-
stupitelé za Společně pro Novohradsko
zdrží hlasování.

Za finanční komisi její předseda Ing. Ham-
berger uvedl, že komise doporučila rozpočet
schválit.

Pan starosta uvedl, že rok 2023 bude pře-
chodový vzhledem ke zvýšeným energiím a
že z hlediska příjmů se při sestavování rozpoč-
tu město "drželo při zemi". Zároveň nesouhla-
sil s výpočtem mandatorních výdajů, neboť do
nich FV zahrnul např. i interní výdaje Tech-
nických služeb města, které jsou investičního
charakteru. Zároveň i rozpočet ZŠ a MŠ je
koncipován tak, aby školy měly dostatek pros-
tředků na zajištění vytápění a děti ve škole
měly dostatek tepla.

Dále pan starosta uvedl, že v rozpočtu je
dostatečná rezerva na další investiční akce.
Bude pokračováno v rekonstrukci KD v By-
ňově a některé dotace ještě v době přípravy
rozpočtu neměly podepsané smlouvy, takže se
do rozpočtu teprve promítnou.

K domu čp. 188 pan starosta uvedl, že je
složité porovnávat stavbu bytů v Trhových
Svinech v dřívějších letech, jak uvedl pan Vo-
choska. Je otázkou, kolik by nová výstavba
stála v současných cenách. V této rekonstruk-
ci domu čp. 188 městu výrazně pomáhá 5 mi-
lionová dotace z krajského investičního
fondu, a navíc se jedná o památkový objekt,
kdy se částečně mohlo čerpat z programu re-
generace. Na druhou stranu to, že se jedná
o památkový objekt, znamená navýšení nákla-
dů na rekonstrukci, protože se musí vše řešit
v souladu s památkáři. Navíc se jedná o ob-
jekt, který je exponován v samotném centru
města, a je dobře, že bude opraven.

Závěrem pan starosta uvedl, že tento roz-
počet je postaven jako základní kostra, která
umožňuje opravovat komunikace, chodníky,
doplňovat veřejné osvětlení, stejně tak udržet
chod osad. Čísla v rozpočtu se budou v čase
měnit.

Ing. Štangl uvedl, že je hrozné, že kapitálo-
vé výdaje, respektive investice, představují
pouze 10 %. Rozpočet není proinvestiční, a
přesto je částkou 10 milionů schodkový, byť
část schodku je způsobena rezervou.

Dále Ing. Štangl uvedl, že zásadní výhradu
k rozpočtu má takovou, že se málo investuje
do silnic a chodníků a upozornil na nízkou
částku, která je určena na opravy s ohledem na
to, kolik stavební práce dnes stojí peněz. Upo-
zornil na špatný stav chodníku před domem
Šnokhausových, kde hrozí riziko úrazu, a
požadoval nápravu v rámci TSM + zpracování
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pasportu, kdy podobně je to i u komunikací.
Dále navrhoval, aby se někdo podíval na ko-
munikace, které se přebíraly od Státního poze-
mkového úřadu a byly na nich realizovány
zpevněné povrchy v rámci pozemkových
úprav.

Dále Ing. Štangl uvedl, že je potřeba podí-
vat se na to, jaké nájemné se z bytů platí, zda v
bytech žijí opravu jen sociálně slabí občané
chránění sociálním nájmem, a dále se dotazo-
val na položky rozpočtu spojené s Hotelem
Máj (vybavení šaten) a náklady s dodávkou
vody a spotřeby plynu, které jsou vedeny ve
výši 850 000 Kč. Ing. Štangl se dotazoval na
plánované příjmy spojené s hotelem Máj, když
toto z rozpočtu nelze vyčíst.

Pan starosta reagoval na otázky Ing. Štang-
la a zopakoval princip účtování položek v roz-
počtu, které jsou tam uváděny naprosto
stejným způsobem již roky. Pan starosta vy-
jádřil překvapení, že pan Ing. Štangl rozporu-
je položky, které se v rozpočtech pravidelně
opakují i s jejich výší. Týká se to položek na
opravy chodníků a komunikací, pořízení pro-
jektových dokumentací, veřejné osvětlení či
veřejný rozhlas. Pokud se pak v těchto oblas-
tech řeší nějaká větší akce, má svoji samostat-
nou položku.

Dále pan starosta uvedl, že v loňském roce
byl rozpočet velmi investičně laděný. Hodně
se stavělo a bylo i hodně dotací. Vše, co se sta-
ví, se musí také kofinancovat a každý rok pro-
to nelze investovat takto velké peníze a
proinvestovat 25-30 %.

Dále pan starosta uvedl, že se připravují
projekty, které nejsou ještě zahrnuty do roz-
počtu města. Jako příklad uvedl projekt rekon-
strukce vodohospodářské infrastruktury a
povrchů v Zahradní čtvrti. První etapa byla
před několika lety realizována (od Kubešů
dolů k bytovkám) a stála tehdy kolem 6 mi-
lionů korun. Nyní se připravují další 2 etapy
rekonstrukce navazujících ulic, která jsou
v součtu mnohem delší a bude se zde dělat i
parkovací stání a modernizace osvětlení. Toto
se vysoutěží v reálných cenách, až poté se
bude jednat o tom, zda si město může dovolit
udělat tuto akci najednou nebo na etapy.

Dále pan starosta informoval o projektu na
zateplení tělocvičny, který by měl díky foto-
voltaice částečně pokrýt i vlastní provoz, a
snížily by se tím náklady. Pan starosta dodal,
že tento projekt je jako pilotní v této oblasti
připravován ve spolupráci s místní akční
skupinou a město by mohlo dotací získat
10-12 milionů korun.

Dalším projektem je investice do veřejné-
ho osvětlení, kde byl zpracován pasport veřej-
ného osvětlení. Počítá se s výměnou 281
světelných bodů. Předpokládané náklady jsou
cca. 3 miliony korun s tím, že dotace činí 70%.
Roční úspora na výměně je 270 tisíc korun,

vlastní podíl města by se tak městu vrátil za
3 roky zpět.

Závěrem pan starosta řekl, že jsou ještě při-
pravovány další akce, které budou následně
zapracovány v rozpočtu.

K otázce nájemného pan starosta uvedl, že
náklady na celkové rekonstrukce jsou vysoké,
a proto je toto řešeno dohodou s TSM, že
všechny příjmy z nájemného si TSM ponecha-
jí na další investice do údržby a rekonstrukcí
bytového fondu.

K sociálním bytům pan starosta uvedl, že je
několik bytů, které spadají do této kategorie.
I u pronajímání sociálních bytů je ale jedním
z kritérií přidělení bytu nabízená cena nájem-
ného, není však tou nejdůležitější.

Zároveň má město byty, které nespadají do
kategorie sociálního bydlení. Jsou to byty po
celkové rekonstrukci, tyto byty se pak nepro-
najímají za 40 Kč/m2, ale jejich nájemné je
soutěženo. Proto je u těchto bytů cena výrazně
vyšší (60 - 100 Kč/m2).

Navyšovat nájemné v Domě s pečovatel-
skou službou město nechce.

Ke komunikacím od Státního pozemkové-
ho úřadu pan starosta uvedl, že kontroly zde
probíhají, probíhá zde také péče v rámci po-
vinné výsadby a nemyslí si, že jsou cesty ve
špatném stavu. Za cestu v rámci pozemkových
úprav, která byla vytvořena mezi Veveřím a
Mýtinami, dostal Státní pozemkový úřad spe-
ciální ocenění od Senátu.

V 19:45 odešel Ing. Dorschner.
Na otázku k Hotelu Máj pan starosta uvedl,

že rozpočet je postavený jako v minulých le-
tech. Bohužel nyní není nájemce na restauraci.
V současné době se řeší, zda hotel budeme
v ubytovací části pouze temperovat nebo zde
na omezenou dobu umožníme ubytovat dělní-
ky, kteří o to mají zájem. Pokud bude ubytova-
cí část pronajmuta, během 6 měsíců by se
pokryly roční náklady na energie a zbytek by
pokryla turistická sezóna. V rozpočtu jsou úč-
továny náklady, výnosy z nájemného se účto-
valy Technickým službám, které je měly jako
svůj příjem.

V 19:47 se vrátil Ing. Dorschner.
Ing. Štangl se dotazoval, zda zůstatek na

účtech je včetně fondu vodohospodářského
majetku.

Pan starosta odpověděl, že je to čistý hos-
podářský výsledek bez fondů. Fondy mají svůj
samostatný rozpočet s tím, že u vodohospo-
dářského fondu je vidět, že se nevyčerpané
prostředky převádí do dalšího roku.

Závěrem pan starosta odpověděl na otázku
týkající se chodníků v Zahradní čtvrti, kdy
uvedl, že na první část je zpracovaná projekto-
vá dokumentace i rozpočet. Prozatím tam byl
řešen havarijní stav, kdy z komunikace vtékala
voda k rodinnému domu v dané ulici. Zde byla
provedena oprava a část komunikace, která je
směrem na Nakolice je součástí dvou aktivit.
První z nich je aktivita Jihočeského kraje
(průtah města) a druhá navazující část je
předmětem jednání se společností BEST, kte-
rá oslovila město v souvislosti s těžbou v Na-

kolické pískovně. Součástí diskuse o možné
spolupráci je poskytnutí stavebního materiá-
lu na modernizaci chodníku podél cesty na
Nakolice.

Pan Duspiva se dotazoval, zda by se v roz-
počtu neměl navýšit příspěvek na studny
vzhledem k současným cenám prací.

Pan starosta odpověděl, že v rozpočtu je
částka stejná jako v předešlých letech, a to na
základě toho, že v loňském roce nikdo o tento
příspěvek nežádal. Pokud bude připravena
změna pravidel pro čerpání tohoto příspěvku,
pak se částka v rozpočtu podle toho navýší.

Ing. Štangl opětovně upozornil na špatný
stav chodníku u Šnokhausů a požádal o nápra-
vu ihned, bez čekání na projektovou doku-
mentaci.

Pan starosta odpověděl, že oprava bude
provedena v rámci Technických služeb.

Ing. Dorschner požádal o zasílání materiá-
lu zastupitelům k projednávání o rozpočtu
v podrobnější verzi, kde bude možné porovná-
ní z minulých let.

Pan starosta panu Dorschnerovi sdělil, že
rozpočet bude takto zasílán zastupitelům při
přípravě dalšího rozpočtu.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na
rok 2023, jako schodkový, v celkové výši příj-
mů 61 869 237 Kč, celkových výdajů ve výši
72 389 237 Kč. Financování a použití pros-
tředků z minulých let ve výši 10 520 000 Kč
(včetně splátky úvěru ve výši 1 480 000 Kč).
V rozpočtu jsou zahrnuty závazné ukazatele
pro příspěvkové organizace města, a to pro
Technické služby města Nových Hradů ve
výši 17 800 000 Kč (provozní dotace) a
1 000 000 Kč (investiční dotace), Základní
školu Nové Hrady 3 800 000 Kč a Mateř-
skou školu Nové Hrady 1 553 000 Kč. So-
ciální fond má stanoveny celkové příjmy ve
výši 274 500 Kč a celkové výdaje ve výši
260 340 Kč. Fond pro oddávající má stanove-
ny celkové příjmy ve výši 16 000 Kč a celkové
výdaje ve výši 30 000 Kč, Fond pro obnovu
vodohospodářského majetku má stanoveny
celkové příjmy ve výši 2 474 200 Kč a celkové
výdaje ve výši 2 474 200 Kč.

Zastupitelstvo města podle § 102 zákona č.
128/2000 Sb. O obcích pověřuje radu města
ke schvalování jednotlivých rozpočtových
opatření ve stanoveném rozsahu, a to ve výši
do 10 % objemu celkových výdajů schválené-
ho rozpočtu pro rok 2023. - hlasy. - 9 hlasy.

Hlasování:
Pro 9
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Pavel Hamberger,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Jan
Kollmann, Martina Kourková, Petr Michale, Bc.
Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková.
Proti 1
Ing. František Štangl.
Zdržel se 5
Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk Dorschner, Ladi-
slav Duspiva, Mgr. Jana Tomášková, Bc. Josef
Vochoska.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 8

pokračování na str. 10
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� 5. Kontrolní výbor - volba členů, volba
předsedy
Pan starosta uvedl, že se projednávají no-

minace do Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Nových Hradů.

Na základě návrhu Ing. Štangla bylo od-
souhlaseno, že kontrolní výbor bude sedmi-
členný.

Následně město obdrželo nominace do
kontrolního výboru. Je uzavřena dohoda, že
opozice má ve výborech většinu. Zároveň byla
v nominacích uvedena změna předsedy, kdy je
nominován na předsedu kontrolního výboru
Ing. Dorschner a jako členové: pan Ing.
Štangl, pan Dorotovič, pan Michale, pan Ing.
Kříha, pan Krenauer a pan Bc. Kotrč.

Pan starosta se dotázal Ing. Dorschnera,
zda i on jako navrhovaný předseda trvá na
tom, aby byl výbor sedmičlenný.

Ing. Dorschner odpověděl, že výbor by
mohl mít sedm členů, jak bylo navrženo.

5.1
Zastupitelstvo města volí pana Ing. Zdeňka

Dorschnera členem Kontrolního výboru Za-
stupitelstva města Nových Hradů a jmenuje jej
jeho předsedou. - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ladi-
slav Duspiva, Ing. Pavel Hamberger, Mgr. Vla-
dimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Jan
Kollmann, Martina Kourková, Petr Michale,
Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. Fran-
tišek Štangl, Mgr. Jana Tomášková, Bc. Josef
Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 1
Ing. Zdeněk Dorschner.

5.2
Zastupitelstvo města volí pana Ing. Františ-

ka Štangla členem Kontrolního výboru Zastu-
pitelstva města Nových Hradů. - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pa-
vel Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Mgr. Jana
Tomášková, Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 2
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl.

5.3
Zastupitelstvo města volí pana Ivana Doro-

toviče členem Kontrolního výboru Zastupitel-
stva města Nových Hradů. - 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ladislav Duspiva, Ing. Pavel Hamberger, Mgr.
Michal Jarolímek, Martina Kourková, Petr Mi-

chale, Ing. František Štangl, Mgr. Jana Tomášková,
Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 5
Bc. Jiří Plouhar, Mgr. Vladimír Hokr, Ivan Do-
rotovič, Jan Kollmann, Ing. Eva Ševčíková.

5.4
Zastupitelstvo města volí pana Petra Mi-

chale členem Kontrolního výboru Zastupitel-
stva města Nových Hradů. - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pa-
vel Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková,
Ing. František Štangl, Mgr. Jana Tomášková,
Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 1
Petr Michale.

5.5
Zastupitelstvo města volí pana Ing. Pavla

Kříhu členem Kontrolního výboru Zastupitel-
stva města Nových Hradů. - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pa-
vel Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Jan Kollmann, Ing. František
Štangl, Mgr. Jana Tomášková, Bc. Josef Vocho-
ska.
Proti 0
Zdržel se 4
Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčí-
ková, Martina Kourková.

5.6
Zastupitelstvo města volí pana Alfréda

Krenauera členem Kontrolního výboru Zastu-
pitelstva města Nových Hradů. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pa-
vel Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Mgr. Jana
Tomášková, Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

5.7
Zastupitelstvo města volí pana Bc. Daniela

Kotrče členem Kontrolního výboru Zastupi-
telstva města Nových Hradů. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pa-
vel Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Mgr. Jana
Tomášková, Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0
Po hlasování ve 20:07 odešel Ing. Štangl.

� 6. Vodné a stočné - kalkulace pro rok
2023
Pan starosta informoval o tom, že město

má vysoutěženou cenu na základě výběrového
řízení, některé položky jsou indexovány na zá-
kladě nárůstu cen a inflace.

Dále informoval o projednání kalkulace
ceny vody (pitné, odpadní) pro kalendářní rok
2023. Provozovatel ČEVAK a.s. předložil
3 varianty kalkulace, z nichž každou pan sta-
rosta podrobně vysvětlil.

Rada města doporučila ke schválení va-
riantu č. 3, která předpokládá nárůst nákladů
o indexované položky a také navýšení nákladů
spojených s elektrickou energií na stočném.
Reálně by mělo dojít k navýšení celkové ceny
o 8, 89 Kč bez DPH (14,9%). Rada s ohledem
na současnou energetickou krizi a nárůst cen
pro občany navrhla kompenzovat reálný ná-
růst ceny vodného a stočného ponížením ná-
jemného tak, aby cena vodného a stočného
v roce 2023 zůstala stejná jako v roce 2022.
Reálné zdražení tak pokryje snížení nájemné-
ho o částku 745 800 Kč, čímž dojde k ponížení
příjmů do fondu obnovy vodohospodářského
majetku.

Ve 20:10 se vrátil Ing. Štangl.
Závěrem pan starosta uvedl, že variantu č. 3

si město může dovolit s ohledem na dřívější
dostatečné investice do obnovy vodohospo-
dářského majetku. Pro jeden rok sice bude
méně naplňovat fond obnovy vodohospodář-
ského majetku, ale zároveň splní podmínku
o nutných investicích do vodohospodářského
majetku.

Pan starosta předal slovo Bc. Vochoskovi.
Bc. Vochoska se vyjádřil za finanční výbor

a porovnal nájemné v předchozích letech:
Rok 2021 - (vodné, stočné včetně DPH) -

64,06 Kč a nájemné 3 419 000 Kč. - vysou-
těžená cena od ČEVAK a.s.

Rok 2022 - (vodné, stočné včetně DPH) -
65,63 Kč a nájemné se snížilo na 3 220 000 Kč.

Rok 2023 - 3 návrhy. První varianta (veš-
kerá indexace + zastropování elektrické ener-
gie = vodné, stočné včetně DPH 75,41 Kč +
3 406 500 Kč. Druhá varianta (bez zastropo-
vání elektrické energie = vodné, stočné včetně
DPH 73,46 Kč. A třetí varianta = vodné, stoč-
né včetně DPH = 65 Kč. Nájemné se sníží na
2470 000 Kč, tj. ponížení o 745 000 Kč oproti
roku 2022 a oproti vysoutěžené ceně zhruba
o 945 000 Kč.

Dále Bc. Vochoska uvedl, že město má po-
vinnost vytvářet finanční rezervu + se řídit no-
vou metodikou k vytváření této rezervy. Bc.
Vochoska řekl, že roční úspora pro obyvatele
při schválené variantě č. 3 (bez navýšení ceny)
ušetří cca 293 Kč.

Závěrem finanční výbor vydal doporučení:
- z důvodu vysoké inflace přijmout varian-

tu č. 3 dle návrhu rady města.
- v rozpočtu města vyčlenit zákonnou fi-

nanční rezervu na doplnění fondu pro obnovu
vodohospodářského majetku minimálně do-
poručované výši dle ČEVAK 932 000 Kč.

INFORMACE Z RADNICE
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Pan starosta se vyjádřil k metodice Minis-
terstva zemědělství, kdy uvedl, že tato doporu-
čení jsou rozložena v čase a nemusí být
realizována během jednoho roku. Plánování a
vytváření rezervy se jeden rok může snížit
a v dalších letech zase více naplňovat, např.
s pomocí získaných dotací.

Ing. Štangl uvedl, že ve vztahu k občanům
je tato varianta zajímavá, ale s ohledem na pot-
řebu obnovy vodohospodářského majetku to
není zodpovědné. Náklady by se měly rozdělit
na město + občany. Cena vodného a stočného
je v porovnání s ostatními obcemi velmi
příznivá a je výrazně nižší. Ceny oprav a re-
konstrukcí budou astronomické. Při skuteč-
nosti, že odhad vodohospodářského majetku
je 300 milionů korun, tak toto není cena, za
kterou je město tento majetek schopno pořídit.
Mělo by se vytvářet co nejvíce rezerv tak, aby
město bylo schopné zařídit řádné fungování
vodohospodářského majetku + další náklady.
V momentu, kdy zdroje mít město k dispozici
nebude, tak ho to dožene.

Pan starosta zopakoval dva projekty, je-
jichž součástí jsou obnovy vodohospodářské-
ho majetku, a vyjádřil přesvědčení, že se
jednoroční propad na nájemném podaří zajistit
díky dotačním prostředkům na projekty, které
má město připraveny.

Zastupitelstvo města schvaluje kalkulaci
vodného a stočného pro rok 2023 dle návrhu
(varianta č.3). - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pavel
Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal
Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíko-
vá, Mgr. Jana Tomášková, Bc. Josef Vochoska.

Proti 0
Zdržel se 1
Ing. František Štangl.

� 7. Sdružení Růže z.s.p.o. - finanční dar
města
Ve 20:27 odešel Ing. Hamberger.
Pan starosta informoval o tom, že rada

obdržela od Sdružení Růže z.s.p.o. žádosti
a návrhy Darovacích smluv na poskytnutí
peněžních darů pro účely podpory talentova-
ných dětí a mládeže v regionu působnosti
Sdružení Růže a dalšího rozvoje regionu v cel-
kové výši 157.900 Kč.

Ve 20:30 se vrátil Ing. Hamberger.
Mezi obcemi, mikroregionem a místní akč-

ní skupinou existuje dohoda o spolufinanco-
vání aktivit a generování zdrojů pro provoz a
další rozvojové aktivity, včetně podpory talen-
tované mládeže.

Pan starosta navrhoval schválit tyto 4 daro-
vací smlouvy formou jedné darovací smlouvy
na celkovou částku.

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí
finančního daru Sdružení Růže, z.s.p.o. ve
výši 157.900 Kč pro účely podpory talentova-
ných dětí a mládeže v regionu působnosti regi-
onu Sdružení Růže a pověřuje starostu
podpisem darovací smlouvy. 15 - hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pavel
Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal
Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíko-
vá, Ing. František Štangl, Mgr. Jana Tomášková,
Bc. Josef Vochoska.

Proti 0
Zdržel se 0

� 8. Územní plán města - vypořádání
připomínky/námitky

8.1
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s aktu-

álním stavem projednávání územního plánu,
s podanými námitkami uplatněnými v rámci
2. opakovaného veřejného projednání návrhu
"Územního plánu Nové Hrady" a s jednotlivý-
mi návrhy rozhodnutí o námitkách.

Zastupitelstvo města bere na vědomí infor-
maci starosty města k dosavadnímu průběhu
projednávání návrhu Územního plánu Nové
Hrady a Návrh rozhodnutí MěÚ Trhové Svi-
ny, Odbor výstavby, kulturních památek a
územního plánování o námitkách uplatněných
v rámci 2. opakovaného veřejného projednání
návrhu Územního plánu Nové Hrady a návrhu
vyhodnocení připomínek uplatněných k návr-
hu Územního plánu Nové Hrady. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pavel
Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal
Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíko-
vá, Ing. František Štangl, Mgr. Jana Tomášková,
Bc. Josef Vochoska.

Proti 0
Zdržel se 0

8.2
Město Nové Hrady obdrželo námitku pana

K. Šnokhause, která se týká lokality u Nako-
lického rybníka. Pan Šnokhaus požadoval
o opětovné zařazení pozemku, či jeho části na-
vazující na navrženou plochu RH 129, do plo-
chy rekreace.

Ze strany krajského úřadu je k tomuto vy-
dáno zamítavé stanovisko a město se v daný
moment přiklání k tomu námitku zamítnout
s tím, že se daná věc projedná jako samostatná
změna územního plánu. Pan Šnokhaus by
mohl v budoucnu v rámci změny územního
plánu požádat o změnu s tím, že v dané lokali-
tě na jeho pozemku dříve dům stával. Stavbě
domů na tzv. "původních základech" se kraj-
ský úřad nebrání.

Bc. Vochoska se dotazoval, zda je s tímto
návrhem (požádat o změnu územního plánu)

pan Šnokhaus srozuměn a o jak dlouhou dobu
při podání samostatné námitky se jedná.

Pan starosta odpověděl, že pan Šnokhaus
nejednal přímo s městem Nové Hrady, nicmé-
ně dle jeho informací byl informován o tomto
postupu pracovníkem MěÚ T. Sviny, Odbor
výstavby, památek a územního plánová, pa-
nem Rojdlem. Změna územního plánu trvá
v rozmezí 3-4 měsíce podle toho, jak velký je
rozsah změn.

Jediná změna je v tom, že pokud se pořizu-
je celý nový územní plán, jedná se o náklad
města. Pokud se požádá o změny územního
plánu, tyto změny se nacení a celkové náklady
se rozdělí mezi žadatele.

Ing. Štangl potvrdil, že je to nastaveno tak,
že pokud je změna vyvolaná potřebami obce,
tak jí hradí obec, a pokud je vyvolaná potřeba-
mi soukromého investora, tak jí platí investor.

Zastupitelstvo města zamítá námitku Karla
Šnokhause, Trhové Sviny v rozsahu neměnit
návrh a zachovat v ÚP Nové Hrady navržené
funkční využití pozemku parc. č. 1526 v k.ú.
Nakolice tak, jak bylo navrženo, vyhodnoce-
no zpracovatelem ÚP Nové Hrady a projedná-
no v rámci pořizování návrhu ÚP Nové Hrady,
tedy funkční využití pozemku parc.č. 1526
v k.ú. Nakolice jako stabilizovaná plocha
s funkčním využitím jako plocha zemědělská.
- 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ing. Pavel Hamberger, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Jan Ko-
llmann, Martina Kourková, Petr Michale, Bc.
Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Mgr. Jana Tomášková, Bc. Josef Vocho-
ska.
Proti 0
Zdržel se 1
Ladislav Duspiva.

8.3
Pan starosta uvedl, že pan Ing. Horák

požadoval vyškrtnutí svého pozemku ve Štip-
toni, kde nesouhlasil s navrženou plochou
s funkčním využitím jako technická infra-
struktura. Tento požadavek byl MěÚ Trhové
Sviny zamítnut.

Zastupitelstvo města zamítá námitku Ing.
Ondřeje Horáka, Praha v rozsahu neměnit ná-
vrh a zachovat v ÚP Nové Hrady navržené
funkční využití části pozemku parc. č. 429/15
v k.ú. Štiptoň tak, jak bylo navrženo a vyhod-
noceno zpracovatelem ÚP Nové Hrady a pro-
jednáno v rámci pořizování návrhu ÚP Nové
Hrady, tedy funkční využití části pozemku
parc.č. 429/15 v k.ú. Štiptoň, na kterém je
navržena plocha označena indexem "TI24"
s funkčním využitím jako plocha technické in-
frastruktury, a která je vymezena za účelem
případné realizace ČOV. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pavel

INFORMACE Z RADNICE
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Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal
Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčí-
ková, Ing. František Štangl, Mgr. Jana Tomáš-
ková, Bc. Josef Vochoska.

Proti 0
Zdržel se 0

8.4
V bodu 8.4 a 8.5 se jedná o námitky k zá-

měru vybudování obchvatu (plocha dopravní
infrastruktury) podané MVDr. Kypetem a
společností Novohradské hory s.r.o.

Jedná se o vyškrtnutí části obchvatu, který
byl koncipovaný už v původním územním plá-
nu.

Obchvat je rozdělený na dvě části - obchvat
Údolí a obchvat N. Hradů. První by měl začí-
nat na Hlinově, vyhýbá se Údolí, překlene po-
tok kolem stavebnin, pokračuje k benzínové
pumpě. Obchvat N. Hradů měl začínat od kru-
hové křižovatky, odtud měla být vedena cesta
koncem parku a vycházet za plynárnou. Ob-
chvat měl pokračoval až za Zámecký dvůr a
dále k cestě na hraniční přechod. Vše bylo dří-
ve uvažováno jako hlavní tah na Rakousko.

Jihočeský kraj obchvat N. Hradů vyškrtl ze
zásad územního rozvoje kraje a nyní může i
město tento obchvat z územního plánu ode-
brat. Pan starosta se přiklání k tomuto návrhu,
ale až formou změny územního plánu, neboť
současná akceptace by znamenala další pro-
dloužení schválení územního plánu (nutnost
dalšího veřejného projednání!)

V momentu schválení Územního plánu
bude automaticky vyhlášena změna územního
plánu č. 1 a tam se tento bod bude samostatně
projednávat.

Pan Rolínek (veřejnost) se dotazoval na
možnost ponechat alespoň část obchvatu
v Údolí a upozornil na nebezpečnost úseku na
Hlinově. Dále požadoval řešení problému od-
toku vody, který neustále trápí část Údolí.

Pan starosta odpověděl, že část obchvatu
v úseku Hlinov - benzínová pumpa by chtělo
město ponechat v územním plánu.

Zastupitelstvo města zamítá námitku
MVDr. Pavla Kypeta, Nové Hrady v rozsahu
neměnit návrh a zachovat v ÚP Nové Hrady
navrženou plochou změn označenou indexem
"DI112" s funkčním využitím jako plocha do-
pravní infrastruktury, která zasahuje i do poze-
mků parc. č. 1069/1, 1069/2, 1072/7 a 1072/3
v k.ú. Štiptoň tak, jak bylo navrženo a vyhod-
noceno zpracovatelem ÚP Nové Hrady a pro-
jednáno v rámci pořizování návrhu ÚP Nové
Hrady. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pa-
vel Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing.

Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Mgr. Jana
Tomášková, Bc. Josef Vochoska.

Proti 0
Zdržel se

8.5
Zastupitelstvo města zamítá námitku No-

vohradské hory, spol. s r.o., Nové Hrady v roz-
sahu neměnit návrh a zachovat v ÚP Nové
Hrady navrženou plochou změn označenou
indexem "DI112" s funkčním využitím jako
plocha dopravní infrastruktury, která zasahuje
i do pozemku parc. č. 360/1 v k.ú. Nové Hrady
tak, jak bylo navrženo a vyhodnoceno zpraco-
vatelem ÚP Nové Hrady a projednáno v rámci
pořizování návrhu ÚP Nové Hrady. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pa-
vel Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Mgr. Jana
Tomášková, Bc. Josef Vochoska.

Proti 0
Zdržel se 0

� 9. Přezkum hospodaření
Pan starosta uvedl, že rada města obdržela

od Krajského úřadu Jihočeského kraje Zápis
Krajského úřadu Jihočeského kraje Odbor
ekonomický, Oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí z dílčího přezkoumání hos-
podaření za rok 2022 města Nové Hrady s tím,
že byly zjištěny "chyby a nedostatky méně
závažného charakteru podle ustanovení § 10
odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. s tím,
že chyba spočívala v nekontrolování plnění
usnesení zastupitelstva obce, popřípadě rady
města ze strany kontrolního výboru zastupitel-
stva města.

Kontrolní výbor se tímto v minulosti zabý-
val, kontroloval usnesení rady města, ale ni-
kde v zápisu nebylo pracovníky krajského
úřadu provádějícími kontrolu objeveno, že
byla kontrolována také usnesení zastupitel-
stva. Pan starosta požádal o zajištění nápravy
v tom smyslu, že při dalších jednáních KV
bude uvedeno, že se usnesení zastupitelstva
města kontrolují kontrolním výborem.

Ing. Štangl uvedl, že se o tuto kontrolu
usnesení zastupitelstva a rady opakovaně kon-
trolní výbor pokoušel. Dvakrát v této věci bylo
přijato usnesení, ve věci se jednalo s panem
tajemníkem. Na základě pokladů, které byly
k dispozici, nebyla možnost se konkrétních zá-
věrů dobrat. Ing. Štangl opakovaně požadoval
zjistit u okolních obcí, zda nevyužívají nějaký
systém, kterým by se kontroly usnesení daly
realizovat.

Pan starosta dodal, že usnesení z jednání
zastupitelstva mají velmi rychlou dobu reali-
zace. Většina usnesení je během 3-6 měsíců
realizována, o čemž je zastupitelstvo informo-
váno při kontrole usnesení z předchozího jed-
nání zastupitelstva. U kontroly usnesení rady
města je toto složitější v případě, že se jedná

o dlouhodobější úkoly. Rada města ale interně
plnění svých usnesení kontroluje.

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis
Krajského úřadu Jihočeského kraje Odbor
ekonomický, Oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí z dílčího přezkoumání hos-
podaření za rok 2022 města Nové Hrady s tím,
že byly zjištěny "chyby a nedostatky méně
závažného charakteru podle ustanovení § 10
odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. s tím,
že chyba spočívala v nekontrolování plnění
usnesení zastupitelstva obce, popřípadě rady
města ze strany kontrolního výboru zastupitel-
stva města". - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ing. Pavel Hamberger, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Jan Ko-
llmann, Martina Kourková, Petr Michale, Bc.
Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Mgr. Jana Tomášková, Bc. Josef Vo-
choska.
Proti 0
Zdržel se 1
Ladislav Duspiva.

� 10. Rámcový plán činnosti finančního
výboru 2022-2026
Pan starosta předal slovo Bc. Vochoskovi,

který tento bod požadoval doplnit do progra-
mu jednání.

Bc. Vochoska požádal zastupitelstvo,
stejně jako v minulém období, aby schválilo
finančnímu výboru Rámcový plán činnosti
finančního výboru pro volební období
2022-2026.

Dále uvedl, že schválení se provádí z toho
důvodu, aby se na každou kontrolu nemuselo
psát zmocnění k provedení kontrol.

Závěrem Bc. Vochoska uvedl, že kontroly
se prováděly pouze dokladově. Pokud byly
kontroly fyzické, byl u nich vždy přítomen
starosta města.

Zastupitelstvo města schvaluje návrh
Rámcového plánu činnosti Finančního vý-
boru Zastupitelstva města Nových Hradů. -
15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Ladislav Duspiva, Ing. Pa-
vel Hamberger, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Mgr. Jana
Tomášková, Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 11. Interpelace
Nebyla podána interpelace.

� 12. Diskuze
Pan starosta informoval zastupitele o zá-

měru těžby v Nakolické pískovně, kdy v roce
2006 byla schválena dohoda s podmínkami
těžby.

INFORMACE Z RADNICE
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V současné době se objevil zájemce, který
má o tuto těžbu zájem. Pokud budou splněny
všechny podmínky, které budou jasně nadefi-
nované, jednalo by se o počátek těžby koncem
roku 2024.

V současné době probíhají jednání o tomto
záměru, zájemcem byly provedeny veškeré
ekologické studie, řeší se systém dopravy. Stá-
vající povolení umožňuje odvoz 8 naložených
nákladních aut směrem z Nakolic na N. Hrady
a stejný počet aut směrem na Č. Velenice.

Při úvodním jednání byly městem Nové
Hrady potvrzeny původní podmínky města N.
Hrady ohledně dopravy s tím, že doprava by
byla řešena přes les směrem na tzv. letiště a
dále přes louku na hlavní silnici (mezi Lomský
rybník a dům Tampírů). Tuto cestu by finan-
coval investor. Dále město N. Hrady požado-
valo, aby v průtahu Byňovem a Jakulí byly
vybudovány chodníky.

Město nyní čeká na nabídku a návrh další-
ho postupu jednání od investora. Poté budou
probíhat další jednání k danému záměru.

Mgr. Jarolímek doplnil, že prozatím pro-
běhla pouze první schůzka k tomuto záměru,
dohoda z roku 2006 zanikla a měla by vznik-
nout dohoda zcela nová. V současné době se
jedná pouze o tom, zda se záměr uskuteční
nebo ne. Pokud ano, vše se bude projednávat
s veřejností.

Pan Duspiva se dotazoval na přesnou loka-
litu a velikost pozemků, kterých se toto týká a
na předpokládanou dobu těžby.

Pan starosta upřesnil lokalitu a uvedl, že
bude zastupitelům odeslána prezentace zámě-
ru, kterou obdržela rada města od investora.
Předpokládaná doba těžby závisí na tom, jak
velký objem těžby bude povolen. Dále pan sta-
rosta sdělil, že vedení města plánuje projedná-
ní s občany a s nově zvolenými zástupci
v osadních výborech.

Bc. Vochoska se dotazoval na zaslaný ma-
teriál od Okresního soudu České Budějovice.

Pan starosta odpověděl, že se jedná pouze
o informaci pro zastupitele s tím, že zastupite-
lé mohou navrhovat případné zájemce jako
přísedící u jednání Okresního soudu v Čes-
kých Budějovicích.

Ing. Dorschner se dotazoval, zda má město
nového nájemce do hotelu Máj.

Pan starosta odpověděl, že prozatím žádný
zájemce není, když se do zveřejněného zámě-
ru nikdo nepřihlásil. Částečně zde nyní fungu-
je ubytovací část a řeší se další možnost
ubytování.

Pan Duspiva se dotazoval na současnou
spotřebu energií v hotelu Máj.

Pan starosta odpověděl, že se provádí pro-
počet energií. Byl proveden odečet s původ-
ním nájemcem, doúčtování se bude dělat až po
celkovém vyúčtování.

Paní Jarolímková (vedoucí KIC) se dotazo-
vala pana Dorschnera ve věci změny organi-

začního řádu Novohradského zpravodaje.
Paní Jarolímková citovala facebookový profil
sdružení Společně pro Novohradsko, kde je
uvedeno, že "nadále bude požadovat změnu
organizačního řádu Novohradského zpravoda-
je". S ohledem na formulaci "nadále bude
požadovat" se dotazovala, zda již v minulosti
byl nějaký požadavek předložen.

Ing. Dorschner odpověděl, že požadavek
vznesen nebyl, nicméně by bylo třeba vyčlenit
někoho nezávislého, kdo by dělal šéfredakto-
ra, nebo člověka, který by zastřešoval Novo-
hradský zpravodaj.

Bc. Vochoska uvedl, že to bylo projednáno
na jednom z jednání kontrolního výboru. Nej-
prve se uvažovalo, že by u jednání byla i paní
Jarolímková, pak se ale ukázalo, že to není
nutné. Následně se toto již ale neřešilo.

Paní Jarolímková uvedla, že žádný výstup
z jednání nemá, a dotazovala se, jaký bude dal-
ší postup.

Bc. Vochoska odpověděl, že nyní v tom
bude pokračovat nový kontrolní výbor.

Dále se paní Jarolímková dotazovala Mgr.
Tomáškové, zda informace, která je uvedena
na facebooku, že budou pravidelně občany se-
znamovat s vlastními věcnými návrhy, zname-
ná, že budou informovat pouze na facebooku
nebo také prostřednictvím Novohradského
zpravodaje.

Mgr. Tomášková uvedla, že toto je na do-
mluvě ve sdružení.

Bc. Vochoska uvedl, že sdružení funguje
jako celek, a informace, které se týkají zastu-
pitelstva města budou lidem sdělovat i pros-
třednictvím Novohradského zpravodaje.

Dále se paní Jarolímková dotazovala, zda jí
členové sdružení Společně pro Novohradsko
odpoví na zaslané otázky.

Bc. Vochoska sdělil, že, pokud se otázky
budou týkat zastupitelstva města, tak ano. Ne-
lze odpovídat na věci ve volebním programu,
když se ptá na věci, které sdružení mělo ve vo-
lebním programu, který ale nezvítězil. Bc. Vo-
choska dodal, že na dotazy občanů odpoví.

Další dotaz paní Jarolímková směřoval na
Ing. Štangla, kdy se dotazovala, z jakého dů-
vodu nikoho nenominovali do komise pro kul-
turu, cestovní ruch a podnikání, přestože
kulturu mají ve svém volebním programu za-
pracovanou.

Ing. Štangl uvedl, že by chtěl odpovědět
"co je vám do toho, paní Jarolímková".

Dále uvedl, že je to jejich právo, a ne po-
vinnost někoho nominovat a nechápe, z jakého
důvodu se ho na to paní Jarolímková ptá.

Pan starosta vstoupil do hovoru a uvedl, že
právo položit otázku má každý občan a mělo
by se na ni slušně odpovědět. Odpověď pana
Ing. Štangla označil za "za hranou" a sdělil, že
v minulosti bývalo zvykem i třeba na nepří-
jemné otázky odpovídat slušně.

Mgr. Jarolímek uvedl, že způsob odpovědi
Ing. Štangla byl silně za hranou a nelíbí se mu
jeho chování.

Pan Ing. Štangl dodal, že neměli žádného
kandidáta pro nominaci a není potřeba nikoho
nominovat.

Ing. Štangl uvedl, že kulturní komise fun-
govala jako výkonná ruka na všech kulturních

akcích, takže to s kulturní komisí v mnoha
ohledech nemělo nic společného, a proto vy-
hodnotili, že do této komise není třeba nikoho
nominovat.

K tomuto výroku se vyjádřil pan Michale a
zeptal se Ing. Štangla, na kolika "kulturních"
komisích byl přítomen, aby věděl, co se tam
projednává a co se tam domlouvá.

Ing. Štangl odpověděl, že nebyl členem.

Pan starosta se vyjádřil k fungování komi-
se pro kulturu, cestovní ruch a podnikání i dal-
ších komisí. Komise pro kulturu, cestovní
ruch a podnikání řešila koncepční věci a záro-
veň je dle jeho názoru normální, že se část čle-
nů mohla na základě dobrovolnosti zapojit i
do přípravy a realizace akcí.

Mgr. Tomášková se dotazovala, zda město
bude pořádat městský ples.

Pan starosta odpověděl, že městský spol-
kový bál se uskuteční v březnu.

Dále pan starosta doplnil, že i pro rok 2023
je připravený tradiční městský kalendář a dis-
tribuce bude probíhat po Vánocích či na začát-
ku roku 2023.

Ing. Štangl se dotazoval, do jaké míry je
pan starosta informován o připravovaných do-
pravních akcích na silnici II/156, do jaké míry
jsou obchvaty v přípravě a kdy se dá očekávat
realizace.

Pan starosta odpověděl, že rozpracovanost
Jihočeského kraje je na několika akcích. Na
setkání pana hejtmana se starosty bylo prezen-
továno, že nyní se začíná s realizací obchvatu
obce Žár, kdy akce bude trvat dva roky, příští
rok by se měl realizovat kruhový objezd
u benzínky a poté by se měl realizovat průtah
Nové Hrady. Obchvat Údolí se zatím nepro-
jektuje.

Pan Duspiva se dotazoval na přípravu
chodníku na Jakuli a chodník v Byňově
u Dvořáků.

Pan starosta odpověděl, že se čeká na
zpracování projektové dokumentace podle
navržené studie. Je shoda s osadním výbo-
rem, že prioritní je doprojektování Jakule,
poté se bude pokračovat v Byňově od kap-
ličky nahoru.

Pan Michale požádal zastupitele, aby v rám-
ci bližšího seznámení se s projednávanými body
využili možnost konzultací, které jsou k dispo-
zici vždy před jednáním zastupitelstva, když
se tím urychlí čas a nejasnosti při projednává-
ní v rámci zastupitelstva.

Pan starosta doplnil, že toto je právo zastu-
pitelů, kteří ho ale nemusejí využít.

� 13. Závěr a usnesení.

Pan starosta poděkoval zastupitelkám, za-
stupitelům i hostům za účast na posledním
jednání zastupitelstva. Všem popřál klidné
prožití vánočních svátků, hodně zdraví v roce
2023 a především hodně společně vykonané
práce ve prospěch občanů města.

Jednání bylo ukončeno ve 22.00 hodin.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 12
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Výsledky volby prezidenta České republiky (bez komentáře)
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Výsledky volby prezidenta České republiky (pokračování ze str. 14)
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Pozvánka na den otevřených
dveří domu čp. 188

V pátek 24. února 2023
proběhne od 10 hodin do 17 hodin

Den otevřených dveří v nově
zrekonstruovaném domě čp. 188

v Komenského ulici v Nových Hradech.
Při prohlídce objektu si zájemci mohou

prohlédnout jednotlivé byty a seznámit se
s průběhem rekonstrukce.

Pozvání na akci přijal i hejtman
Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba.

Parkovací karty
V loňském roce byly v našem městě vyčle-

něny některé parkovací plochy v režimu par-
kování tzv. rezidentních karet. Znamená to, že
na nich mohou stát pouze občané města a je-
jich soukromá vozidla. Od února budou takto
vyčleněné plochy rozšířeny o jižní stranu ná-
městí Republiky (vnitřní i vnější část mezi
domy čp. 9 – 13). Za stejných podmínek jako
v loňském roce bude městský úřad od 6. úno-
ra 2023 vydávat nové parkovací karty pro re-
zidenty. Jejich držitelé pak budou moci na
všech vymezených plochách parkovat zdar-
ma 2 roky.

Původní parkovací karty (pokud na nich vy-
značená platnost nevypršela) zůstávají v plat-
nosti, platí však pouze na původní parkovací
plochy, tzn. bez nově vyčleněných ploch na
náměstí Republiky.

Zároveň bychom rádi požádali spoluobča-
ny o pomoc ve věci dopravního značení u těchto

parkovacích ploch. Již několikrát došlo k po-
škození značky označující parkovací plochu
mezi kostelem a Kulturně-spolkovým do-
mem. Toto vandalství však nemá za důsledek
pouze nutnost následné opravy (stojí to čas za-
městnanců TSM i peníze!). Bez správného
označení zároveň není možno vymáhat
dodržování (v ten moment chybějícího) do-
pravního značení ze strany Policie ČR, místa
pak místním občanům zabírají návštěvníci
města či zaměstnanci dojíždějící do NH za pra-
cí. Měli bychom se tedy společně snažit, aby
značky byly v pořádku, a tato regulace parková-
ní, která má za cíl umožnit lepší parkování pro
místní občany, mohla fungovat.

MěÚ N. Hrady

Masopustní koledy
v Nových Hradech

a osadách

¢ Masopust v Byňově
Sobota 11. 2. 2023
Začátek v 8:00 hod.,
dechová hudba Hasičanka

¢ Masopust v Údolí u N. Hradů
Sobota 11. 2. 2023
Začátek v 8:00 hod. před pivovarem, de-
chová hudba Správná pětka

¢ Dětská masopustní koleda
v Nových Hradech

Pátek 17. 2. 2023
Začátek v 15:00 hod. před radnicí

¢ Masopust v Nových Hradech
Sobota 18. 2. 2023
Začátek v 8:00 hod. na náměstí
Koleda Růžičková, Jalovcová a Slaměná
Hudba: Písečanka, Chmelařinka
a Kameňáci
Taneční zábava v Hotelu Máj od 19 hod.
hrají Jižani a Midi
– bohatá tombola
– vstupné 200 Kč
Neděle 19. 2. 2023
Začátek v 8:30 hod.
Po skončení koledy Pohřbení
Masopusta v Hotelu Máj

¢ Masopustní šavlová koleda
v Nakolicích, ve Vyšném
a v Oboře

Sobota 25. 2. 2023
9:00 hod. – Vyšné
13:00 hod. – Nakolice
19:00 hod. Masopustní zábava
v nakolickém sále
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Nakolická pískárna – záměr obnovení těžby
Již v průběhu minulého roku došlo k něko-

lika informačním schůzkám ohledně možného
obnovení těžby písku v ložisku nedaleko staré
Nakolické pískárny. Tato setkání vyplynula
z nové situace, neboť se na konci roku 2021 ob-
jevil nový zájemce, který zahájil jednání s pa-
nem J. Pundou (majitel části pozemků, který
v minulosti jako zástupce společnosti ALFIT
s.r.o. již jednal ohledně obnovení těžby na
vlastních pozemcích a sousedících pozemcích
v majetku města Nové Hrady).

V průběhu roku 2022 bylo ohledně možné
spolupráce osloveno i město Nové Hrady. Pře-
devším však ze strany nového investora šlo
o celkové seznámení s již vydanými rozhod-
nutími, o průzkum ložiska, a především jedná-
ní s panem Pundou o případném prodeji jeho
pozemků.

Kdo má zájem o těžbu?
Zájemcem o těžbu je společnost BEST,

která ve Vraníně u Třeboně vyrábí různé vý-
robky z betonu. Tato společnost patří do
skupiny DEK pana V. Kutnara, který Nové
Hrady navštívil a zjišťoval, jak byla v minu-
losti diskutována uvažovaná těžba. Na tomto
krátkém informativním jednání jsme si spo-
lečně prošli podmínky, které byly dojednány
v letech 2003–2007 s tím, že město Nové
Hrady bude následně informováno, zda je pro
společnost BEST tato lokalita zajímavá a zda
dojde k dohodě s panem Pundou.

Těchto prvotních jednání jsem se jako sta-
rosta města účastnil a o jejich průběhu jsem
průběžně informoval radu města, zastupitel-
stvo i členy osadních výborů (např. 5.9.2022
byl v této věci informován Osadní výbor By-
ňov, Jakule a Štiptoň).

Zahájení oficiálních jednání
V prosinci 2022 (pondělí 12.12.2022) do-

šlo k prvnímu oficiálnímu jednání, při kterém
pan Ing. P. Welser (zástupce spol. BEST)
představil záměr investora. Na toto jednání
byli pozváni nejen členové rady města, ale
též zaměstnanci MěÚ Nové Hrady (Stavební
úřad, Odbor životního prostředí) a Technic-
kých služeb města Nových Hradů (ředitelka +
lesní hospodář). O jednání byla následně pře-
dána informace zastupitelstvu města (prezen-
tace zpracovaná pro toto jednání byla zaslána
zastupitelům). Vedení města informovalo za-
stupitelstvo i o záměru svolat veřejné jednání
tak, aby i veřejnost mohla být detailněji sezná-
mena se záměrem a byly zde předneseny další
dotazy a připomínky k návrhu.

Dřívější jednání
a dohody 2003–2007

Před otevřením diskuse o aktuálním návrhu
společnosti BEST bych rád připomenul něko-
lik informací. V první řadě je třeba uvést, že

na základě jednání, která byla zahájena již
od roku 2003, již dnes existuje povolení
k těžbě v dané lokalitě. Toto povolení bylo
vydáno na základě celkového posouzení do-
padů na životní prostředí, hluk a třeba i do-
pravní zatížení. V tomto povolení byl vydán
souhlas s těžbou v rozsahu do 60 000 tun
s tím, že bylo i určeno, jak má být surovina
z ložiska odvážena. Mimo jiné bylo tehdy
stanoveno, že po komunikacích Nakolice –
N. Hrady a Nakolice – České Velenice může
být odvážena pouze menší část písku (tento
požadavek města NH podpořila i Správa a
údržba silnic, která upozornila na nevhodnost
těchto komunikací – stav a nosnost mostků,
šířka komunikace ad). Hlavní odjezdovou ko-
munikací se měla stát nová cesta od pískovny
na „byňovské letiště“, kde mělo dojít mezi
Lomským rybníkem a domem „U Tampírů“
k napojení na silnici II. třídy. Pro tuto cestu
byla následně zpracována i projektová doku-
mentace.

Samotný záměr těžby již tehdy počítal se
zapojením pozemků pana Pundy a také pozem-
ků ve vlastnictví města N. Hrady. V rámci zá-
měru bylo též definováno, jak bude probíhat
následná rekultivace a také to, že po těžbě
v části těžebního prostoru vznikne přírodní je-
zero, které bude využíváno k rekreaci.

Již na základě návrhu z roku 2003, který
následně projednalo i tehdejší zastupitelstvo,
bylo též dojednáno zapojení města do celého
„projektu“. Město Nové Hrady se mělo podí-
let na části nákladů v době příprav, zároveň
však mělo následně získávat částku 16 Kč
50 h z každé vytěžené tuny. Vzorový výpo-
čet ve složce, která je k této akci vedena,
ukazoval výpočet nákladů těžby a rozdělení
zisku. Při tehdy uvažované těžbě 50 000 tun
ročně bylo počítáno s příjmem pro město ve
výši 825 000 Kč/rok. Zároveň měla těžba při-
nést i pracovní místa pro místní občany.

Vzhledem k tomu, že společnost Alfit ne-
našla tehdy vhodné partnery a odbyt pro písek,
došlo pouze k odkrytí části ložiska na poze-
mku pana Pundy a těžba nepokračovala.
V posledních letech se objevilo několik zá-
jemců, kteří se přijeli na tento záměr poptat i
na město. Po sdělení základních informací
však nikdo ke konkrétním činům nepřistoupil.

Aktuální stav
Záměr současného zájemce vypadá jako

velmi vážný. Společnost BEST také po úvod-
ní prezentaci oslovila město Nové Hrady
s žádostí o projednání. Vzhledem k tomu, že
zájemce mluví i o snaze žádat o navýšení ob-
jemu roční těžby, dostáváme se v principu
opět na začátek jednání. Investor tak bude
muset prokázat, že by tímto způsobem ne-
došlo k jiným dopadům na životní prostře-

dí, že nedojde ke zvýšení hlučnosti, že odjez-
dová komunikace a navazující silnice II. třídy
unesou takovéto zatížení, že nedojde k dopa-
dům do bezpečnosti dopravy (zejména při
průjezdu Byňovem a Jakulí) a že třeba ne-
budou dotčeny i studny obyvatel a chalupá-
řů z okolních osad.

Při úvodních informačních setkáních jsem
na nutnost zodpovězení těchto otázek investo-
ra a jeho zástupce upozorňoval. Vzhledem
k tomu, že hlavní odjezdová trasa by vedla
přes Byňov a Jakuli, musela by být vyřešena
i otázka denního počtu průjezdů nákladních
vozidel, jasné posílení bezpečnosti chodců
(chodníky v Byňově i na Jakuli) a třeba i způ-
sob, jak udržet rychlost projíždějících vozidel.
Některé podněty v této věci byly již debatová-
ny právě na jednání osadního výboru v září
2022. Vše však pouze v rovině teoretické,
neboť v tu dobu vůbec nebylo jasné, zda dojde
k dohodě investora s panem Pundou, a tím
k zahájení oficiálního jednání s městem Nové
Hrady. Zároveň i investor deklaroval, že
uvažuje se zahájením těžby až v horizontu
roku 2024.

Při projednávání záměru investora však
půjde i o další aspekty, které bude třeba vedle
již vyslovených otázek vyjasnit. Pro někoho
mohou být důležité vlivy na krajinu, způsob
rekultivace, budoucí využití vodní plochy pro
rekreaci nebo třeba vliv na cestovní ruch (cyk-
lostezka procházející lesem, pohyb v lese,
hluk apod.).

Zároveň je třeba zmínit i finanční efekt pro
město, kdy by se následně jednalo s investo-
rem o podílu města N. Hrady z každé vytěžené
tuny (nejen z pozemků v majetku města, ale
též z pozemků pana Pundy) a dalších benefi-
tech (např. trvalá sleva na výrobky společnost
BEST do nějakým způsobem definovaného
objemu).

Přestože se jedná o finance, které by jistě
městu pomohly, nebude přistoupení města
k záměru projednáno bez vyjasnění výše
uvedených otázek ohledně dopadů do života
občanů města a osad. Pokud by vše bylo vy-
jasněno, pak můžeme teprve řešit finanční
přínos a třeba i využití financí pro výstavbu
infrastruktury (vodovod, kanalizace v osa-
dách, chodníky, komunikace ad.) či k jiným
účelům.

Tato fáze však zdaleka nenastala. Jsme na
začátku oficiálních jednání. Pokud máte zá-
jem dozvědět se o záměru více, zveme Vás
na prezentaci pana Ing. P. Welsera (zástup-
ce investora), která se uskuteční ve středu
22. února 2023 v sále Kulturně-spolkového
domu.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
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Tříkrálová sbírka 2023 v Nových Hradech
Vážení čtenáři, dovoluji si vás seznámit prostřednictvím Novohradského zpravodaje s vý-

sledky Tříkrálové sbírky. V letošním roce jsme po dvou letech opět obcházeli domácnosti v ma-
lých skupinkách Tří králů a přáli jsme vám šťastný nový rok, psali požehnání na dveře
posvěcenou křídou a darovali nejen cukřík a kalendářík, ale i radost a naději. Vy jste nám na
oplátku často věnovali úsměv, přispěli jste finančně na dobrou věc a sem tam darovali dětem i
nějakou tu sladkost. Radost byla vzájemná.

A kolik se nám podařilo vykoledovat? V Nakolicích 1 905 Kč, v Údolí 3 202 Kč, na Jakuli a v By-
ňově 5 388 Kč a v Nových Hradech samotných 49 498 Kč. Celkem jsme tedy vykoledovali 59 993 Kč.

Protože jsme některé z vás nezastihli doma, nechali jsme vám ve schránce malý letáček –
pozdrav od Tří králů. Zde jsou informace o dalších projektech Charity České Budějovice a jak na
tyto projekty můžete přispět. I když koleda ve skupinkách a s kasičkou skončila 15. ledna, při-
spět můžete převodem pomocí QR kódu pod tímto článkem až do konce dubna 2023. I takto vě-
nované dary budou započteny do výtěžku Tříkrálové sbírky.

Letos se koledníci z Olešnice a okolí a z Horní Stropnice a okolí rozhodli, že se osamostatní a
zvolí si i svůj vlastní záměr. Jsem za to velmi vděčný. Olešničtí si sbírku tak jak tak organizovali
v podstatě sami už několik let – já jsem jim jenom dodal pokladničky a potřebné dokumenty – ji-
nou starost jsem s nimi neměl. Ale v Horní Stropnici to bylo organizačně mnohem náročnější, a
tak tím, že se osamostatnili, mi ubylo spousta starostí a práce. Chtěl bych tedy velice poděkovat
jak Luďovi Loškovi z Olešnice, tak i Petrovi Aksamitovi z Horní Stropnice za dosavadní spolu-
práci při organizaci Tříkrálové sbírky a zároveň jim přeji hodně
radosti z organizování dalších ročníků.

Po dvouleté odmlce jsme se tento rok potýkali s nedostatkem
dětí i vedoucích skupinek. Stalo se tedy, že jsme museli v někte-
rých částech Nových Hradů koledovat i v neděli a dále se koledo-
valo v neděli na Jakuli a v Byňově. Moc děkuji všem vedoucím
skupinek i dětem za jejich pomoc a obětavost. Obzvláště chci
poděkovat třem maminkám, které přivedly své děti na koledu a
nechaly se přemluvit, aby chodily s námi – ať
už jako vedoucí skupinky nebo koledníci.

Charita České Budějovice získala sponzor-
ský dar od kina Kotva v Českých Budějovicích
a nabídla koledníkům za odměnu promítání
filmu Mikulášovi patálie. Paní Marie Štan-
glová se nabídla jako doprovod pro děti, které
nebudou mít svůj vlastní, a tak se v sobotu
21. ledna vydala skupinka dětí autobusem do
Českých Budějovic – paní Štanglové chci za
tuto pomoc také velice poděkovat. Představení
se dětem moc líbilo.

Přeji všem hodně zdraví, radosti a životní
pohody v roce 2023
Václav Švarc – koordinátor Tříkrálové sbírky

v Nových Hradech

„NIKDO NEMILUJE ŽIVOT
TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK“

Sofokles

Pojďte mezi nás!
Máme rádi vycházky, kuželky, společná
setkávání, tanečky, výlety ...

Touto krátkou básničkou
chtěla bych Vás oslovit,
přijďte někdy mezi nás,
chcete-li se pobavit.

Různé akce pořádáme,
besedy i přednášky,
společně si zazpíváme,
opečeme špekáčky.

Zvu Vás jménem seniorů,
nenechte se přemlouvat,
bude Vám tu s námi skvěle,
nebudete litovat...

Výbor Seniorklubu a Eliška Búdová
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Co se dělo ve školce…
V novém roce jsme se zase všichni sešli plni síly a očekávání v naší školce. Děti s nad-

šením vyprávěly, co jim přinesl Ježíšek, jakou viděly pohádku a jak strávily celé vánoční
svátky. A nutno říct, že všem dětem svítila očička, když nám vyprávěly, co všechno pod
stromečkem našly.

V pátek 6. ledna jsme zavítali do našeho kostela. Tradičně jsme s dětmi ve třídách vyro-
bili tříkrálovské koruny a s průvodem jsme se vydali na prohlídku jesliček. V kostele na
nás čekal pan farář, který nám převyprávěl příběh o narození Ježíška i cestu Tří králů. Dě-
tem se návštěva moc líbila a do kostela se každý rok velmi těší. Děkujeme, že jsme i letos
mohli s dětmi do kostela zavítat.

V ten samý den, před návštěvou kostela, zavítaly děti ze třídy Žabiček do solné jeskyně
v Hotelu Rezidence. Během měsíce ledna se v solné jeskyni vystřídají děti ze všech tříd.
Odpočinek, klid a relaxace v prostředí solné jeskyně je pro děti velkým zážitkem. Děkuje-
me vedení Hotelu Rezidence, že nám návštěvy umožnilo.

Sokolník, pan Vondruška, nám ve čtvrtek 12. ledna přivezl na zahradu školky ukázat
několik dravých ptáků z jeho chovu. Na ukázku přivezl mládě sovy pálené, výra afrického
nebo orla skalního. Děti se dozvěděly zajímavosti z jejich života a některé z nich si mohly
i pohladit. Tato návštěva se dětem vždy moc líbí.

Za celý kolektiv MŠ bychom ještě rády poděkovaly všem dětem a rodičům, kteří před
vánočními svátky přinášeli nejrůznější dobroty pro zvířátka ze ZOO Dvorec. Vše jsme
poslední den před prázdninami odvezli a dostalo se nám velkého poděkování od vedení
ZOO Dvorec. Děkujeme, že jsme společně přispěli do sbírky pro zvířátka.

Na konci měsíce ledna čeká děti ze třídy Broučků a Sluníček návštěva paní učitelky ze
ZUŠ a všichni se moc těšíme, až napadne sníh a budeme moct vyndat lopaty, sportovat a
řádit, abychom si tu letošní zimu alespoň trochu užili. Vaše novohradská školka Sluníčka jako Tři králové

Koťátka jako Tři královéBroučci na cestě do kostela

Koťátka v kostele

Návštěva sokolníka v MŠ

Sluníčka v solné jeskyni
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Vánoční ohlédnutí
I v letošním školním roce jsme uspořádali

naší oblíbenou soutěž „Vánoční perníčkova-
nou“. Po delší době se mohla uskutečnit opět
v prostorách školní družiny a mohla být zakon-
čena při krátkém vystoupení, které proběhlo
tamtéž. Soutěž měla dvě témata „Vánoce„ a
„Vesmír“. Vznikla úžasná díla a všichni účast-
níci si zasloužili odměnu. Hlasováním byly
vybrány vždy tři výtvory z každé skupiny.
Také se mohlo hlasovat na facebooku, kde byl
vybrán jeden výherce. Tito výherci získali po-
ukázku na nákup výtvarných potřeb v obchodě
Emilka s.r.o. Po vyhodnocení soutěže a vá-
nočním vystoupení jsme se všichni zastavili,
občerstvili a pobavili u cukroví a čaje a popřáli
si krásné Vánoce. Tímto děkujeme našim
kuchařkám za vynikající buchtu a čaj. Také
děkujeme všem, co přinesli své cukroví na
ochutnání. Velké díky patří dětem, bez kte-
rých by to prostě nešlo. ŠD

Barevné fotografie z „Vánoční perníčkované“
a vyhodnocení je na 2. str. NZ.

Sluníčka v kostele Žabičky v kostele

pokračování foto k článku Co se dělo ve školce…
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Dìtský
karneval

aneb Z pohádky do pohádky

Zábavné hrátky, písničky, tancování…

4.2.2023, od 15 hodin

Hotel Máj, Nové Hrady

Vstupné: 50 Kč, masky zdarma

Pořádá: KIC N. Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208,
www.kicnovehrady.cz

pokračování foto k článku

Vánoční ohlédnutí
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Jiné cestování
Po šesti letech jsme si opět dali Kafe s divadlem MALÉhRY
Trochu jiné cestování čekalo na diváky (tedy hlavně na divačky…)

při podvečerní akci v Kulturně-spolkovém domě ve čtvrtek 19. ledna.
Bylo to Čtení ke kafi II aneb Zápisky z cest. A určitě bylo důležité, že
jsme si zacestovali po Itálii, Portugalsku a Krétě, ale ještě důležitější
bylo to, jaká při tom cestování byla atmosféra. Při poznávání nových
míst zažijeme všichni určitě spoustu „neopakovatelných okamžiků“,
ale pak záleží, jak je zpracujeme a vyhodnotíme. Sestry Zbytovské a
Barbora Seidlová v tom mají celkem jasno a tohle „jasno“ předávají při
jakémkoli setkání s lidmi. Je cestování skutečně baví (ačkoli komfort
vypadá fakt jinak…), ony se baví (a svojí vnímavostí objevují hodně…)
a často se baví i lidé kolem nich (třeba když při cestování po Itálii ode-
hrají pohádku pro děti policajtů…). Dle atmosféry v sále jsem přesvěd-
čena, že tohle Kafe mělo smysl vypít, protože mělo pozitivní vliv na
naši mysl i tělo (hlavně bránici). Některé divačky se dokonce svěřily, že
oželely své pravidelné „saunové“ rituály (a to už je prý co říct!...), aby
si nenechaly ujít tyhle MALÉhRY.

A ještě jeden návrh se při Kafi objevil…, a to, že za rok se zase sej-
deme s vlastními zážitky a tipy na krásná místa po světě a uděláme ces-
tovatelské promítání z vlastních cest. Tak až se v létě vydáte na
dovolenou, zapisujte si zážitky a nafoťte něco skvělého pro ostat-
ní…Zatím přeji stále ještě pěknou zimu a horké kafe k tomu.

K. Jarolímková

Přednáška o historii země,
kterou jsme před rokem vnímali pravděpodobně jinak

Na jeden z lednových čtvrtků jsme Vás pozvali do Kulturně-spol-
kového domu na přednášku Ukrajina – spojnice mezi Ruskem a EU.
Hlavním obsahem přednášky byla historie Ukrajiny i v kontextu s je-
jich sousedy a troufnu si tvrdit, že pro mnohé z nás, posluchačů, zazně-
ly informace, které jsme o této zemi neslyšeli a ani nepamatovali ze
školních let. Přednášku vedl český historik specializující se mimo

jiné i na dějiny východní Evropy, Mgr. Libor Svoboda, PhD., a hlav-
ním obsahem tedy byla „stará historie“ Ukrajiny, rusko-ukrajinské
vztahy a důležité mezníky ukrajinské historie (hladomor, výbuch
Černobylu, rozpad SSSR, oranžová revoluce atd.). A rozhodně to
stálo za pozornost!

K. Jarolímková
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Připravujeme na březen
¢ Taneční soutěž Novohradská číše,

Memoriál Karla Hrušky, 43. ročník
11. 3. 2023, 10 – 22 hod.

od 10 hod. Denní soutěž a od 18 hod. Galavečer nejlepších
tanečních párů z ČR
Kulturní sál Hotelu Máj, Nové Hrady
Vstupenky: 70/150 Kč,
předprodej vstupenek od 14.2. na Infocentru N. Hrady
(přízemí radnice), tel.: 386 362 195, www.kicnovehrady.cz
Pořádá  město Nové Hrady a Český svaz tanečního sportu ČR

¢ Městský-spolkový bál
24. 3. 2023, 20 – 02 hod.

Hrají kapela Hudební kroužek a dechová hudba Podhoranka
Doprovodný program, Tombola

Kulturní sál Hotelu Máj, Nové Hrady

Vstupenky: 150 Kč,
předprodej vstupenek a rezervace místa
na Infocentru N. Hrady (přízemí radnice), tel.: 386 362 195

Pořádá město Nové Hrady a místní spolky

Klub přátel muzea
9.2. 2023 od 18 hod.

Kulturně-spolkový dům Nové Hrady
Zveme Vás na přátelské posezení do Klubu přátel muzea, který se

bude konat dne 9. února ve čtvrtek od 18 hodin v Kulturně-spolkovém
domě. Budete si zde moci popovídat nejen o historii Nových Hradů, ale
i o historii vlastní rodiny, zjistit, jak se dělá rodový strom a případně se
poradit s odbornicí paní Olgou Černou. Můžeme si povyprávět i za-
vzpomínat, protože historie neleží nikde v knihách ani v šuplíkách, ale
žije v lidech a v jejich paměti. Jedině díky ní můžeme skládat jednotlivé
malé příběhy dohromady a tvořit dějiny. Pojďme o ni pečovat a nene-
chme ji bez povšimnutí odejít. Na uvítání se pokocháme fotografiemi
starými čtyřicet let a možná se nám i leccos vybaví.

Klub přátel muzea se bude scházet vždy jednou za čtvrt roku, takže
pokud byste měli nějaké dotazy nebo chtěli přispět nějakým příběhem
či informací do společné diskuze a přemýšlení nad minulostí, můžete si
to na další setkání připravit. Datum se vždy dozvíte dopředu. Orientač-
ně by to bylo v měsíci červnu, září a prosinci, konkrétní datum bude
upřesněno.

Zatím pro Vás připravujeme dvě jarní muzejní přednášky. Ve
čtvrtek 16. března k nám opět zavítá historik a archivář Třeboňského
oblastního archivu, pan Michal Morawetz, který u nás již představoval
svou knihu Hrabě Jiří Buquoy. Šlechtic vědcem v 1. polovině 19. století.
Tentokrát se soustředí na vztah Buquoyů k léčebným metodám a způ-
sobům a seznámí nás s jejich přístupem k homeopatii a magii. V dubnu
se sejdeme 13.4. opět ve čtvrtek a tentokrát s Janem Šimánkem nahléd-
neme do jihočeské kuchyně a podíváme se, jak se vařilo a hospodařilo
s potravinami před mnoha lety. Jan Šimánek je autorem několika
knih s regionalistickým zaměřením, a právě zejména o jedné z nich,
Doudlebsko v kuchyni a u stolu, bude řeč. Další muzejní přednášky nás
potom budou čekat na podzim.

Budeme se na Vás těšit.
Za Novohradské muzeum Mgr. Veronika Veberová

INZERCE

Zveme na filmové promítání

JEDNA ZEMÌ

JEDEN DOMOV
FILM O KRAJINĚ

ČESKORAKOUSKÉHO POHRANIČÍ

Čtvrtek 16.2.2023, od 18 hod.

Divák se ve filmu seznámí s územím nacházejícím se po obou
stranách státní hranice – od Dešné ležící v jihovýchodní části

okresu Jindřichův Hradec, přes Českou Kanadu,
oblast severního Waldviertelu a Vitorazsko

až po Novohradské hory.

Volné pokračování filmu „Česká Kanada vypravuje“
z roku 2020 představuje krajinu českorakouského

pohraničí a její výjimečnou atmosféru.

Film vznikl ve spolupráci s městem Nové Hrady a dalšími obcemi
celého regionu na české i rakouské straně a svým laskavým
hlasem jej doprovodila herečka Veronika Khek Kubařová.

Kamera: Christian Pfabigan (AUT),
Ondřej Pumpr, Petr Miloš (CZ)

Scénář a režie: Petr Pokovba

Vstupné dobrovolné
Kulturně-spolkový dům, Česká ulice 74, Nové Hrady

Pořádá: KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195, 602 150 208,
www.kicnovehrady.cz
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Zemřel Carl H. Hahn (1926–2023)
V sobotu 14. ledna 2023 zemřel ve věku

požehnaných 96 let významný evropský auto-
mobilový podnikatel Carl Horst Hahn. Jeho
život byl spjatý s automobilkou světového vý-
znamu, koncernem Volkswagen. Rodinná his-
torie tohoto význačného muže sahá i do jižních
Čech, konkrétně do Nových Hradů a nejbližšího
okolí, kde působili jeho předci. Svých vazeb
k Novým Hradům si byl vědom a o své jihoče-
ské kořeny se se zaujetím zajímal.

Carl H. Hahn se narodil v Saské Kamenici
(Chemnitz) 1. července 1926. Po maturitě stu-
doval ekonomii a politologii v Německu,
Švýcarsku a Anglii. Doktorský titul z poli-
tických věd obhájil v roce 1952 ve švýcar-
ském Bernu. Poté studoval italštinu a dějiny
umění v Perugii.

Svou kariéru začal coby stážista v italské
automobilce Fiat. Od roku 1954 zasvětil svůj
život koncernu Volkswagen v dolnosaském
městě Wolfsburg. Hahnovy mezinárodní úspě-
chy v Severní Americe, zaznamenané od roku
1959, jej v roce 1964 přivedly do představen-
stva společnosti Volkswagen. V 70. letech kvů-
li odlišnému pohledu na obchodní strategii
Volskwagen opustil, aby od roku 1973 působil
jako předseda představenstva společnosti Con-
tinental. I díky jeho obchodnímu talentu je
dnes Continental jedním ze tří největších do-
davatelů automobilového průmyslu na světě.

V roce 1982 se Carl H. Hahn do Volkswa-
genu vrátil. Jedenáct let byl jeho nejvyšším
představitelem (předsedou představenstva).
Hahnovo jméno je spojeno s úspěšnými nástup-
nickými modely Brouka a vzestupem značky
Audi do prémiové třídy. Je považován za jed-
noho z otců golfové generace a úspěšné politi-
ky diverzifikace. Své vzdělání a nadání naplno
zúročil expanzí koncernu po celém světě. Stojí
za nákupem automobilky Seat (v roce 1985);
nové závody vyrostly také v Číně, Španělsku,
Portugalsku a po pádu železné opony i v České
republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku.
Volkswagen Group se stal jedním z největších
výrobců automobilů na světě.

Koncem roku 1990 koupil Carl H. Hahn,
coby hlava Volkswagenu, českou automobil-
ku Škoda. Stala se čtvrtou značkou v portfoliu
tohoto koncernu (vedle VW, Audi a Seatu).
Svůj post generálního ředitele předal koncem
roku 1992 Ferdinandu Piëchovi; až do roku
1997 ale zůstával členem dozorčí rady spo-
lečnosti. V 90. letech působil též v předsta-
venstvech celé řady různých evropských
společností. V letech 1996 až 2005 byl porad-
cem pro ekonomické otázky prezidenta Kyr-
gyzstánu.

Díky Carlu H. Hahnovi vzniklo Muzeum
výtvarného umění ve Wolfsburgu. V roce
2006 byl uveden do evropské automobilové
síně slávy. V témže roce založil nadaci, kterou
po smrti manželky Marisy v roce 2013 pře-
jmenoval na Carl und Marisa Hahn-Stiftung.
Díky stipendiu, které je vypláceno od roku
2016 se závěrem života věnoval vzdělávání
mladých lidí, kterým umožnil studovat ob-
chodní nebo technické obory.

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Carl Horst Hahn,
byl nositelem mnoha čestných ocenění a titu-
lů. Akademická vyznamenání mu udělilo de-
set univerzit po celém světě, vč. České
republiky. Činný a aktivní byl do posledních
měsíců života. Mluvčí jeho nadace informo-
vala, že zemřel doma ve Wolfsburgu během
spánku.

Předkové Carla H. Hahna
žili i na jihu Čech

Kořeny rodu Hahnů sahají do Krušnohoří,
kde v příhraničním území dnešního okresu
Chomutov působili jako myslivci sloužící
vrchnosti na panství Červený Hrádek. Toto
dominium převzal od předchozích majitelů
Rottenhanů v roce 1809 rod Buquoyů, který
vlastnil i jihočeské panství Nové Hrady.
Služebním povoláním se tak revírník Simon
Hahn ocitl nedaleko Soběnova, kde pracoval
jako hajný. V roce 1858 vstoupil na Dobré
Vodě u Nových Hradů do manželského svaz-
ku s Josefou, dcerou tamějšího řeznického
mistra Simona Bammera. V Soběnově se jim
narodil syn Carl, který se díky svému nadání
vypracoval až na pozici vrchního lesního rady
buquoyského panství a na starosti měl i kreslení
map. Carl se oženil s Annou, dcerou novohrad-
ského starosty Friedricha Buhla. Při severní zdi
novohradského hřbitova, tedy na čestném mís-
tě, dodnes stojí stavebně zajímavá hrobka, ve
které je pochovaný tento manželský pár. Anna
zemřela v roce 1923 v Nových Hradech. Carl
ji následoval o devět let později, když v roce
1932 zemřel v saském lázeňském městě Bad
Elster. Pohřben je však se svou chotí právě zde
v Nových Hradech.

Prvorozeným synem Carla a Anny Hahno-
vých byl Carl, který přišel na svět v roce 1894.
Ten stál za úspěchem německé automobilky
DKW a byl spoluzakladatelem koncernu Auto
Union, který později přešel pod Volkswagen.

Chodil do školy nejdříve v Benešově nad Čer-
nou, následně kvůli přestěhování nastoupil na
gymnázium v Chomutově. Maturoval ovšem
v dolnorakouském městě Seitenstetten, kam
se jeho rodina následně uchýlila. Jeho další
studia narušila první světová válka, do které
narukoval na straně Rakouska-Uherska. Po
válečných letech pokračoval ve studiích na ví-
deňské Universität für Bodenkultur. Studia
zakončil doktorátem v roce 1921.

Od roku 1922 pracoval ve firmě Zschopau-
er Motorenwerken J. S. Rasmussena. Továrna
od konce první světové války vyvíjela moto-
rové vozidlo na parní pohon (Dampfkraftwa-
gen). Toto slovo dalo vzniknout obchodní
značce DKW. Carl Hahn sehrál významnou
roli v úspěchu automobilky. Právě díky jeho
obchodnímu nadání a vhodné strategii se auto-
mobilka proslavila po celém světě a stala se
největším producentem motocyklů na světě.

Roku 1932 vznikl nový koncern Auto
Union se sídlem v Saské Kamenici, jehož
spoluzakladatelem byl Carl Hahn. Koncern
zahrnoval automobilky Audi, Wanderer,
Horch a DKW. Chod firmy narušila druhá
světová válka, po níž pokračovala výroba
v Ingolstadtu a Düsseldorfu. Od roku 1948 pů-
sobil Hahn jako jednatel Auto Union a asistent
prezidenta koncernu. V 60. letech se sdružení
podniků Auto Union stalo součástí koncernu
Volkswagen. V té době už tam ale Carl Hahn
nepracoval; po infarktu se v roce 1957 vzdal
všech svých funkcí. Dr. Ing. Carl Hahn zemřel
v belgickém Le Zoute (místní část pobřežního
města Knokke-Heist) dne 5. června 1961 ve
věku 67 let. Pro svého syna Carla H. Hahna
(1926–2023) byl bezesporu tím nejlepším
vzorem.

Bc. Lukáš Pelikán,
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Carl H. Hahn v pracovně pod ikonickým plaká-
tem svého otce, 1975, z knihy DKW HAHN

Hrobka rodiny Hahnovy na novohradském
hřbitově, foto Lukáš Pelikán 2022
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Informace z městské knihovny Únor
Eliška Búdová

Když leden svůj čas naplnil,
měsíc únor nastoupil.
V únoru když skřivan zpívá,
velká zima potom bývá.

Pokud únor přinese sníh a led,
v létě nanesou včeličky med.
A únorová voda
bývá pro pole často škoda.

Svatý Matěj pak ledy láme,
nemá-li je, nadělá je.
A jestliže únor honí mraky,
březen staví sněhuláky.

I když zima byla mírná,
na jaro se těšíme,
na sluníčko, na přátele,
tak si ten čas UŽIJME…

Šumavský spisovatel
Karel Klostermann

zasvětil celé své literární dílo Šumavě a životním osudům jejich obyvatel. Narodil se 13. úno-
ra 1848 v hornorakouském Kragu, ale po roce se rodiče rozhodli přestěhovat se do Čech, odkud
jejich rodiny pocházely, a to nejprve do Sušice, kde jeho otec působil jako praktický lékař. Dět-
ství Karel prožil v Žichovicích nedaleko Rábí. Nechodil ani do školy, protože ve vsi nebyla a do
ostatních škol bylo daleko. Až když otec, panský lékař knížete Lamberka zjistil, že je jeho syn
zanedbaný, poslal ho do Stříbrných hor (později Nalžovské hory). Gymnázium začal studovat
v Klatovech a dokončil v Písku, pak se zapsal na lékařskou fakultu vídeňské univerzity, po 10 se-
mestrech byl však nucen pro tíživé rodinné poměry nastoupit do zaměstnání. Nejprve byl vycho-
vatelem v Žamberku, potom redaktorem časopisu. Nakonec od roku 1878 byl profesorem
německého a francouzského jazyka v Plzni až do odchodu na odpočinek v roce 1908.

Klostermann byl stejně jako Adalbert Stifter původem Němec, ale hlásil se k České národ-
nosti. Stal se jedním ze zakladatelů českého akademického spolku ve Vídni a nakonec českým
spisovatelem. Do literatury vstoupil v polovině 80. let 19. století drobnými fejetony a črtami,
které uveřejňoval převážně v pražském německém časopise Politik. Z podnětu redaktora časopi-
su Osvěta V. Vlčka začal Klostermann soustavně psát česky. Pro českou literaturu objevil krásu
šumavských lesů a hor i život a tradice jejich obyvatel. Velký důraz kladl na vylíčení krajiny a
přírody. Jeho díla vznikla na základě skutečných událostí a vyprávění. Klostermannovi se v jeho
románech a povídkách podařilo mistrně vystihnout život a tradice šumavských obyvatel i těsnou
souvislost mezi člověkem a přírodou. Ve svých povídkách se zaměřil na zachycení typického
životního stylu a obživy obyvatel Šumavy.

Jeho působení na národnostním rozhraní nebylo za postupujících nacionálních třenic bez
obtíží. Protože sám pocházel z německo-českého prostředí, vnímal Šumavu jako společný do-
mov obou národů a její budoucnost viděl v součinnosti Čechů a Němců. Svou angažovanost ve
prospěch Čechů vysvětloval jako potřebu pomáhat menšímu národu, který se chce povznést, a to
ve spolupráci s jinými národy, nikoliv na jejich úkor. Podpora českého obrození však Kloster-
manna nikdy nedovedla k protiněmeckému smýšlení. Snažil se naopak o vzájemné porozumění
mezi česky a německy mluvícími obyvateli Čech, které byly jeho milovanou vlastí. V korespon-
denci z doby jeho studia ve Vídni jsou patrné určité rozepře, které „pročeský“ Karel vedl se
svým německy cítícím otcem.

Závěr života strávil Karel Klostermann ve Štěkni na Strakonicku, kde také zemřel 23. září 1923.
D. Císařová

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
ÚNOR 2023

¡ 2. 2. 1353 zemř. Anna Falcká,
česká královna, druhá manželka Karla IV.
(nar. 26. 9. 1329) 670

¡ 4. 2. 1808 nar. Josef Kajetán Tyl,
dramatik a herec (zemř. 11. 7. 1856) 215

¡ 6. 2. 1923 zemř. Adolf Heyduk,
básník, představitel skupiny Májovců
(nar. 7. 6. 1835) 100

¡ 9. 2. 1753 nar. Václav Matěj Kramerius,
spisovatel, novinář a nakladatel;
v r. 1789 založil knihkupectví a nakla-
datelství Česká expedice a začal vydávat
Pražské poštovské noviny – od r. 1791
Krameriusovy c.k. vlastenecké noviny
(zemř. 22. 3. 1808) 270

¡ 14. 2. 1393 zemř. Alžběta Pomořanská,
česká královna a římská císařovna,
čtvrtá manželka Karla IV.
(nar. 1345/47) 630

¡ 14. 2. 1368 nar. Zikmund Lucemburský,
římský císař, český a uherský král
(zemř. 9. 12. 1437) 655

¡ 15. 2. 1848 nar. Karel Klostermann,
spisovatel (zemř. 16. 7. 1923) 175

¡ 17. 2. 1958 zemř. Petr Bezruč,
básník (nar. 15. 9. 1867) 65

¡ 17. 2. 1853 nar. Jaroslav Vrchlický,
básník (zemř. 9. 9. 1912) 170

¡ 20. 2. 1523 nar. Jan Blahoslav,
humanista a národní buditel
(zemř. 24. 11. 1571) 500

¡ 23. 2. 1908 zemř. Svatopluk Čech,
spisovatel (nar. 21. 2. 1846) 115

¡ 26. 2. 1878 nar. Ema Destinnová
(vlast. jm. Emilie Pavlína Kittlová),
operní pěvkyně sopranistka
(zemř. 28. 1. 1930) 145

¡ 26. 2. 1898 nar. Konstantin Biebl,
básník (zemř. 12. 11. 1951) 125

¡ 27. 2. 1943 zemř. Karel Schulz,
spisovatel (nar. 6. 5. 1899) 80

Okénko do knihovny
Bílá Voda / Kateřina Tučková
Pustá vesnice skrytá ve stínu pohraničních hor, kam kdysi přicházely zástupy poutníků vy-
prosit si pomoc u zázračné sošky Panny Marie. Dnes sem přijíždí Lena Lagnerová, aby se tu
skryla před svou minulostí. Namísto kláštera s početnou řeholní komunitou tu však najde
pouze několik řádových sester, vedených svéráznou řeholnicí Evaristou. Román se strhují-
cím dějem je inspirován skutečnými událostmi, po nichž autorka řadu let pátrala v archivech
a mezi pamětníky.

Znič to jméno / Jana Jašová
Detektivní román s prvky psychologického thrilleru české autorky vypráví příběh dvou ses-
ter, které musí po smrti otce vyřešit mnoho otazníků ze svého společného života. Před osm-
nácti lety se Klára rozhodla přetrhat všechny vazby s rodným městečkem ve východních
Čechách a odjet do Německa. Když jí ale po letech v noci zavolá otec, že ho chce někdo zabít,
Klára má pocit, jako by se k ní nevyřešená minulost natáhla přes propast času, aby ji přivedla
zpátky domů…

Po bitvě je každý manžel generál / Alena Jakoubková
Příběh manželů středního věku, jejichž vztah prochází krizí. Lada i její manžel Luděk pracují
jako lékaři ve venkovské nemocnici. Seznámili se spolu už během studií, hned po promoci se
vzali, vychovávají dvě děti. Jejich manželství poklidně plyne a Ladě připadá, že to tak bude
napořád. Jenže jednoho dne vstoupí do nemocnice nová lékařka Olga, jejímuž půvabu Luděk
brzy podlehne. Navíc Ladě její sedmnáctiletá dcera sdělí, že je těhotná. To už je na Ladu
opravdu příliš. Nyní se musí rozhodnout, zda její manželství stojí za to, aby o ně bojovala.

Vyprávěnky / Jan Vaněček
Čtrnáct humorných povídek z doby dávné i nedávné krumlovského recesisty a spisovatele.
Doplněno kreslenými vtipy karikaturisty Miloslava Martenka ve druhé části knihy.
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Termíny kurzů a aktivit
na únor 2023 v Komunitním centru
¢ DŘEVÍČKA – sobota 4. února

Kroužek určený pro malé a velké kutily/ky. Pro tvoření a výrobu
používáme dřevěné konstrukční prvky SAMI systému od Samuela Fojtů
(https://www.facebook.com/samuel.fojtu.1) jako např. různě dlouhé
lišty, kulatinu, špejle, kolečka a na slepení disperzní lepidlo (např. Her-
kules). K dispozici máme i nezbytné nářadí jako třeba metr, svěrák, pil-
ku anebo vrtačku. V nabídce máme velké množství návodů k sestavení
a slepení již vymyšlených modelů, ale je samozřejmě možné tvořit zce-
la spontánně dle vlastní fantazie.

Kroužek probíhá pod vedením lektora Vladimíra Ryzka a koná se
v sobotu 4. února od 13 do 15 hodin v dolní části KC ve vzdělávací míst-
nosti. Cena je cca 100 Kč (dle spotřebovaného materiálu na výrobek).

¢ FOTOKROUŽEK – soboty 4. a 11. února

Kroužek zaměřený nejen na fotografii, ale i video a obecně na práci
s multimédii je určen pro děti ve věku 10 – 18 let. Pro pořízení foto/vi-
deo materiálu děti využívají vlastní přinesené fotoaparáty, případně
mobilní telefony. Veškerou další potřebnou techniku či elektroniku pro
práci a následné zpracování pořízeného foto/video materiálu zapůjčuje
po čas kroužku Komunitní centrum. K dispozici máme několik notebo-
oků, různé druhy stativů, osvětlovací techniku, mikrofony a další.

Lektorem kroužku je fotograf Jan Šmíd. Schůzky se konají v ter-
mínech 4. a 11. února od 9 do 11 hodin v Komunitním centru ve vzdělá-
vací místnosti.

¢ VAŘÍME S RADKOU – sobota 11. února

Kurzy vaření a bezlepkového pečení určené pro velké i malé milov-
níky jídla a jeho přípravy. Vyzkoušíme nové recepty a společně si
užijeme voňavé sobotní odpoledne. Tentokrát si pro Vás Radka na-
chystala sladké valentýnské pečení a také klasické housky, samozřejmě
vše bezlepkově. Máte se na co těšit.

Lektorkou kurzu je Radka Němcová a koná se 11. února od 14 do
17 hod. v kuchyni KC. Cena kurzu je 100 Kč (+ cena použitých potra-
vin). Ozvěte se dopředu Radce ohledně surovin.

¢ POJĎME SPOLU VEN –  sobota 18. února

Kroužek zaměřený na aktivní pobyt dětí venku, ideálně v přírodě a
v lese. S dětmi si užijeme příjemné sobotní odpoledne v přírodě, společně
objevíme nová a zajímavá místa. Vyrážet budeme za každého počasí, je

tedy vhodné, aby děti byly vybaveny na pobyt v přírodě (tzn. vhodná
obuv a oděv), dále aby měly malou svačinu a lahev s pitím, a pokud na-
sněží tak klidně i něco na sáňkování. Průvodcem dětí je Kateřina Konrá-
dová. Sraz je ve 14 hod. u altánu v přední části komunitní zahrady a návrat
je naplánován cca na 16 hod. Cena pro účastníka výpravy je 50 Kč.

¢ VÝTVARNÉ EXPERIMENTY S LUCKOU
– sobota 25. února

Výtvarné sobotní dopoledne věnujeme zkoumání vlivu výtvarného
tvoření na naši mysl a nervový systém, budeme trénovat schopnost na-
ladit se na tvůrčí flow, dovednost rozlišovat barevné tóny. Budeme po-
zorovat, které techniky nás harmonizují a ladí sami na sebe. Naučíme se
používat výtvarné nástroje jako techniky k sebepoznávání a seberozvoje.

Pracovat budeme v seminární místnosti ve spodní části Komunitka.
Dětem bude stačit vzít si s sebou 50 Kč a v 10 hodin přijít. Lektorem je
Lucie Sovová. pokračování na str. 27
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Keramická dílna KÁNA
¢ KERAMIKA DŘEVEM PÁLENÁ 1350 °C

– sobota 11. února

V Komunitním centru v Nových Hradech nabízíme v sobotu
11. února možnost si pod vedením zkušených lektorek vyrobit vlastno-
ruční užitnou keramiku – hrnky, misky, vázy a další, které se potom bu-
dou v květnu společně pálit ve venkovní peci na dřevo v Komunitní
zahradě.

Při pálení v peci na dřevo zažijete neobyčejnou atmosféru výpalu,
budete samotnými aktivními účastníky výpalu a vyzkoušíte si nejstarší
techniku výroby keramiky.

Vhodné i pro začátečníky.
Podrobné informace a přihlášky na telefonu 728 116 044.
Těšíme se na Vás při práci s keramickou hmotou, které dá oheň tu

pravou krásu.

¢ KURZY KERAMIKY PRO DOSPĚLÉ
V keramické dílně nabízíme možnost každé úterý od 17 hodin kera-

mické tvoření pro dospělé.
Každý si může vyrobit vlastnoruční originální výrobek a zakusit tak

nejen terapeutickou moc keramické hmoty, ale i příjemný kolektiv stej-
ně nadšených lidí.

Vlastnoruční hrnek, miska, tác, váza, květináč a jiné Vám zpříjemní
nejen Vaši domácí pohodu, ale objevíte i kouzlo originálních dárků pro
Vaše nejbližší.

Přijďte vyzkoušet práci s hlínou a naučíte se mnoho dovedností.
Vhodné pro začátečníky.
Kontaktní telefon 728 116 044

Veškeré aktuální informace a pozvánky na akce v KC můžete sledovat
na Facebookových stránkách komunitko Nové Hrady
(https://www.facebook.com/komunitko.novehrady)
nebo jsou k doptání u koordinátorky Komunitního centra
Lucii Sovové, tel.: 774 766 676, email: kcnovehrady@gmail.com

Termíny kurzů a aktivit v komunitním centru
(pokračování ze str. 26)
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