
Říjen 2014 číslo 10, ročník XIX Cena 5 Kč

Pozvánky na říjen
4. 10., 14.30 Drakiáda,

u Vilového rybníka

11. 10. Zájezd na muzikál Mauglí
(Praha)

12. 10. Dny otevřených ateliérů
v Koželužně

16. 10. Muzejní přednáška č. 1

25. 10., 13.00 Drakiáda,
u Švýcarské chaty v Terčině údolí

25. 10. Podzimní hradní slavnosti

30. 10. Muzejní přednáška č. 2

Podzimní výlovy

Vlastní zkušenost
Asi by se slušelo či očekávalo, že úvodník říjnového čísla bude věnovaný blížícím se komu-

nálním volbám. Jenže, číslo je plné hodnocení, vysvětlování, obhajování, plánování, slibování.
A tak abyste se nepřejedli tímto tématem už na první straně zpravodaje, bude mých několik slov
z trochu jiného „soudku“. I když ono vlastně všechno se vším souvisí.

Ten „soudek“ se jmenuje vlastní zkušenost. Něco jiného je totiž zkušenost jiných a něco jiné-
ho zkušenost vlastní. Ačkoli vám zkušenější v dobré vůli chtějí radit a říkat jak všechno je a jak
by to mělo být (a což teprve ti rádcové nezkušení), tak až když do vody skočíte sami, teprve po-
chopíte, co to je plavat. A čím víc vlastních zkušeností máte a snažíte se o dobrý plavecký styl,
tím víc jste ke svému okolí a neplavcům tolerantnější a shovívavější a s úsměvem kvitujete slova
typu „…jaké by to bylo, kdybych byl já…“. To si vždycky vzpomenu na písničku „…až já budu
velká, bude ze mě selka…“. Ale u rozumných nezkušených je přeci jen větší pravděpodobnost,
že se z nich stanou rozumní zkušení. Pokud je ošklivý svět nesemele.

Hezký říjen plný zajímavých zkušeností přeje Květa Jarolímková

INFORMACE PRO VOLIČE
o konání voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11. října 2014

Pro volbu byly stanoveny následující okrsky č.:
1. Nové Hrady, Česká ulice čp. 74, Kulturně-spolkový dům Nové Hrady
2. Nové Hrady, Pasivní dům čp. 467 – naproti tělocvičně – areál Tělovýchovné jednoty
3. Byňov čp. 110, zasedací místnost Osadního výboru Byňov, Štiptoň, Jakule

Volební místnosti budou otevřeny v pátek 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti
svou totožnost a občanství jiného členského státu např. cestovním pasem, průkazem povolení
k pobytu.

Rozdělení do okrsků:
Okrsek č. 1 – čp. 140, ulice 5. května, Česká, Hradební, Husova, Komenského, Na Vyhlídce,
náměstí  Republiky, Navrátilova, Údolská, Údolí
Okrsek č. 2 – čp. 250, čp. 356, čp. 136, čp. 137, čp. 158, čp. 206, čp. 143, Zahradní čtvrť, Jižní
Město, Polní, Pod Vodárnou, Vilová čtvrť, Sídliště Míru, Vitorazská, Pod Zámeckým, Obo-
ra, Nakolice, Vyšné, Štiptoň, Veveří
Okrsek č. 3 – Byňov, Jakule

V tomto čísle Novohradského zpravodaje nás novohradská farnost in-
formuje jaké byly letošní zářijové  klášterní slavnosti.                   K. J.

Noví novohradští občánci byli přivítáni v „nové“ obřadní síni radnice.
O modernizaci obřadní síně se podrobně dočtete v tomto čísle NZ. K. J.

Třetí koncert druhého ročníku Novohradské
hudební trilogie se uskutečnil o poslední záři-
jové sváteční neděli. Jaký byl se dočtete uvnitř
čísla.                                                         K. J.
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Zápis ze 119. schůze městské rady
ze dne 13. 8. 2014

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 118. rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 118. jednání rady města.

� 2. Návrh rozpočtového opatření
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 11/2014.

� 3. Digitalizace kina
Rada města schvaluje podání žádosti o dota-
ci na digitalizaci kina.
(Starosta informoval radu o možnosti podá-
ní žádosti o dotaci na digitalizaci kina.)

� 4. Žádost o navýšení odměny
Rada města schvaluje dle Pravidel pro pos-
kytování finančních příspěvků zájmovým
organizacím z rozpočtu města, příspěvek
Tělovýchovné jednotě Nové Hrady ve výši
8.000,- Kč.
(Rada obdržela od předsedy Tělovýchovné
jednoty Nové Hrady žádost o navýšení od-
měny správci TJ Nové Hrady, z důvodu
zvýšené správy tenisových kurtů a Poly-
funkčního pasivního domu. Dle pravidel lze
poskytnout příspěvek na opravu údržbu a
provoz až do výše 75 % nákladů za předcho-
zí rok. Protože se jedná o předpokládané ná-
klady, bude poskytnut příspěvek ve výši
50 % těchto předpokládaných nákladů.)

� 5. Žádost o výpůjčku
Rada města schvaluje výpůjčku tenisových
kurtů v Zámeckém parku na pozemcích
parc. č. 222/2 a parc. č. 222/3 v k. ú. Nové
Hrady o výměře cca 1 517 m2, na dobu ne-
určitou, za účelem celoročního využití pro
rozvoj sportu a pověřuje místostarostu pod-
pisem smlouvy.
(Rada obdržela od Basketbalového klubu
Nové Hrady žádost o výpůjčku tenisových
kurtů v Zámeckém parku na pozemcích
parc. č. 222/2 a parc. č. 222/3 v k. ú. Nové
Hrady. Členové zajistí revitalizaci a řádné
využití areálu na vlastní náklady. Záměrem
je plně obnovit aktivitu v areálu kurtů, zej-
ména umožnit bezplatné využití pro děti a
mládež.)

� 6. Dohoda č. 2 o úpravě soupisu dokladů
a účtů u akce OPŽP č. 12108492
Rada města schvaluje Dohodu č. 2 o úpravě
soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP
č. 12108492 se Státním fondem životního
prostředí ČR a pověřuje starostu podpisem
dohody.
(Rada obdržela od Státního fondu životního
prostředí ČR návrh dohody č. 2 o úpravě
soupisu dokladů a účtů u akce "Snížení
imisní zátěže z dopravy ve městě Nové Hra-
dy". Soupis účtů se doplňuje o účet vedený
u České spořitelny.)

� 7. Smlouva o příspěvku
Rada města schvaluje Smlouvu o příspěvku
ve výši 18 100,- Kč, se Sdružením Růže, z. s.
p. o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada města obdržela od Sdružení Růže, z.
s. p. o. , Borovany návrh Smlouvy o pří-

spěvku ve výši 18 100,- Kč, který bude vě-
nován na vytvoření zdroje na podporu roz-
voje území.)

� 8. Dodatek smlouvy o dílo č. 1 – Územní
plán města Nové Hrady
Rada města schvaluje Dodatek smlouvy
o dílo č. 1 s Projektovým ateliérem AD s. r. o.
a pověřuje starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela od Projektového ateliéru AD
s. r. o., České Budějovice návrh Dodatku
smlouvy o dílo č. 1 ke smlouvě č. 56_2012
na provedení projektových prací na zhotove-
ní územního plánu města Nové Hrady.)

� 9. Smlouva o zřízení služebnosti
Rada města souhlasí se Smlouvou o zřízení
služebnosti na pozemcích parc. č. 1009/20 a
parc. č. 1009/21 v k. ú. Nové Hrady a postupu-
je smlouvu ke schválení zastupitelstvu města
s návrhem na zřízení bezúplatné služebnosti.
(Rada obdržela návrh Smlouvy o zřízení
služebnosti na pozemcích parc. č. 1009/20 a
parc. č. 1009/21 v k. ú. Nové Hrady, spočí-
vající v právu zřízení, užívání, oprav a ne-
zbytné údržby stavby náhonu pro p. Jana
Loukotku.)

� 10. Zápis z jednání KSVaZ
Rada města zařazuje pí. Marii Maierovou,
Nové Hrady do seznamu uchazečů o byt
v DPS. Rada města na základě doporučení
komise souhlasí s uzavřením smlouvy o ná-
jmu na uvolněný byt 2+1 Nové Hrady,
5. května 116/2 s p. Františkem Stráským,
na uvolněný byt 3+1 Nové Hrady, Hradební
156 s p. Janem Marhounem a na uvolněný
byt 1+0 Nové Hrady, 5. května 170 s p. To-
mášem Bäumlem.
(Rada obdržela Zápis z jednání komise sociál-
ních věcí a zdravotnictví konané dne 11. 8.
2014, s doporučením a návrhem pro radu.)

� 11. Přestavba kotelny v Českém domě
Rada města bere na vědomí cenovou nabíd-
ku na přestavbu kotelny v Českém domě a
pověřuje finanční komisi zařazením do roz-
počtu roku 2015.
(Rada obdržela od jednatelky Služeb Nové
Hrady s. r. o. návrh na přestavbu kotelny
v Českém domě spolu s cenovou nabídkou.
Rada navrhuje zařazení přestavby do roz-
počtu roku 2015.)

� 12. Kontrola plnění společného
metodického pokynu zpětného odběru
Elektrozařízení - Elektrowin
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění
společného metodického pokynu zpětného
odběru Elektrozařízení - Elektrowin.
(Rada obdržela od Odboru životního prostře-
dí Městského úřadu Nové Hrady informaci
o provedené kontrole plnění společného me-
todického pokynu zpětného odběru Elektro-
zařízení – Elektrowin s tím, že kontrola
proběhla bez závad.)

� 13. Žádost o povolení hudební produkce
Rada města bere na vědomí konání Údol-
ských slavností dne 16. 8. 2014, pořádaných
Sborem dobrovolných hasičů Údolí.
(Rada obdržela od Sboru dobrovolných ha-
sičů Údolí oznámení o konání Údolských
slavností dne 16. 8. 2014 od 12.00 do 02.00
hodin.)

� 14. Oznámení o konání kulturní akce
a žádost o udělení výjimky
Rada města bere na vědomí konání kulturní
akce dne 27. 9. 2014, pořádané Místní orga-
nizací ČSSD Nové Hrady.
Rada města uděluje výjimku pro Místní orga-
nizace ČSSD Nové Hrady podle čl. 3, odst. 3
z Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, o ome-
zení konzumace alkoholických nápojů na
veřejných prostranstvích.
(Rada obdržela od Místní organizace ČSSD
Nové Hrady oznámení o konání kulturní
akce dne 27. 9. 2014 společně se žádostí
o udělení výjimky dle čl. 3, odst. 3 z Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2014, o omezení
konzumace alkoholických nápojů na veřej-
ných prostranstvích.)

� 15. Oznámení o zařazení mezi náhradní
projekty
Rada města bere na vědomí oznámení o za-
řazení projektu "Výstavba a zkapacitnění
místních komunikací v Nových Hradech",
mezi náhradní projekty.
(Rada obdržela od Regionální rady Jihozá-
pad oznámení o zařazení mezi náhradní
projekty "Výstavba a zkapacitnění místních
komunikací v Nových Hradech".)

� 16. Správní rozhodnutí, ve kterých je
město Nové Hrady účastníkem řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

� 17. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.

� 18. VZ – "Pojďme ven aneb revitalizace
veřejného prostranství"
Rada města schvaluje dodavatele Milana
Ertla, Kaplice na akci "Pojďme ven aneb re-
vitalizace veřejného prostranství" a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru vyhodnocení veřejné zakázky
na akci "Pojďme ven aneb revitalizace ve-
řejného prostranství". Hodnotícím kritéri-
em byla nabídková cena, nabídku zaslaly tři
firmy, z nichž nejnižší cenu podal p. Milan
Ertl, Kaplice.)

Zápis ze 120. schůze městské rady
ze dne 27. 8. 2014

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 119. schůze
městské rady
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 119. jednání rady města.

� 2. Stanovení celkového počtu
zaměstnanců města
Rada města schvaluje od 1. 9. 2014 do nástupu
pí. Marie Mrkvičkové na mateřskou dovole-
nou celkový počet 17 zaměstnanců zařaze-
ných do Městského úřadu Nové Hrady.
(Rada byla starostou informována o nástu-
pu dvou zaměstnanců Městského úřadu
Nové Hrady, z toho s jedním zaměstnan-
cem bude uzavřena smlouva na dobu určitou,
zástup za mateřskou dovolenou. Z důvodu
zapracování a předání agendy dojde k sou-
běhu jednoho pracovního místa. Z tohoto

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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důvodu je třeba navýšit počet zaměstnanců
úřadu, na tuto nezbytnou dobu.)

� 3. Program regenerace MPR a MPZ pro
rok 2014
Rada města bere na vědomí Přehled akcí za-
řazených do Programu regenerace MPR
MPZ v roce 2014 a postupuje jej ke schvále-
ní zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh dopl-
nění Programu regenerace MPR a MPZ na
rok 2014 spočívající zejména v doplnění
o restaurování dřevěné sochy sv. Jana Ne-
pomuckého v kapli sv. Jana Nepomuckého,
a to ve výši 49 500,- Kč. Z tohoto důvodu je
třeba nově schválit celkový Přehled akcí za-
řazených do Programu regenerace MPR a
MPZ.)

� 4. Vyúčtování projektu "Statek"
Rada města bere na vědomí vyúčtování pro-
jektu "Nové Hrady – investice pro integro-
vaný rozvoj kultury a kvality společenského
a spolkového života".
(Rada obdržela od Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Jihozápad Oznámení
příjemci o krácení finančních prostředků
dotace na projekt "Statek". Celková částka
krácených způsobilých výdajů projektu je
48 309,82 Kč, výše vyplacené dotace činí
15 231 813,- Kč.)

� 5. Projekt Město Nové Hrady – obnova
rybníků
Rada města bere na vědomí informaci
o podpoře projektu Město Nové Hrady – ob-
nova rybníků v rámci Operačního programu
Životní prostředí. Rada schvaluje realizaci
projektu dle podmínek Operačního progra-
mu Životní prostředí a postupuje zastupitel-
stvu města na vědomí informaci o realizaci
projektu a jeho začlenění do rozpočtu města.
(Rada obdržela v rámci Operačního progra-
mu životního prostředí seznam akceptova-
ných žádostí o podporu. Město obdrželo
dotaci na obnovu rybníků – odbahnění a
úprava hráze rybníka U hřiště /Sedlákovec/
a odbahnění a rozšíření rybníka Olejový
/Vilák/. Realizace akce je naplánována na
září - listopad 2014 s tím, že i administrativ-
ně musí být projekt zrealizován do konce
roku 2014. Celkové náklady projektu jsou
dle projektové žádosti 5 302 653 Kč, z toho
uznatelné náklady činí 5 128 522 Kč. Z této
částky je vypočítána dotace ve výši 70 %,
která činí 3 333 539 Kč z ERDF /evropský
rozvojový fond/ a 256 426 Kč ze SFŽP
/Státní fond životního prostředí/.)

� 6. Rozpočtové opatření č. 12
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 12/2014.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 12/2014. Tímto rozpočtovým opatře-
ním dochází k přesunům mezi jednotlivými
položkami rozpočtu.)

� 7. Rozpočtové opatření č. 13
Rada města bere na vědomí rozpočtové opat-
ření č. 13/2014 a postupuje jej ke schválení
zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 13/2014. Návrh počítá s použitím
prostředků z minulých let ve výši 5 mil. do
rozpočtu roku 2014.)

� 8. Návrh na schválení zadání Územního
plánu Nové Hrady
Rada města bere na vědomí zadání Územní-
ho plánu Nové Hrady a postupuje jej ke
schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Městského úřadu Trhové
Sviny, odbor výstavby, kulturních památek
a územního plánování, jako příslušného
úřadu územního plánování, zadání Územní-
ho plánu Nové Hrady ke schválení.)

� 9. Odstoupení od kupní smlouvy
– žádost o revokaci usnesení
Rada města doporučuje revokaci usnesení
z 25. jednání zastupitelstva města ze dne
19. 6. 2014 pod bodem 2. 4. a doporučuje
schválit prodej pozemku parc. č. 1524 o vý-
měře 6 864 m2 v k. ú. Štiptoň, pí. Kamile
Roškové, Štiptoň 43 za cenu 40,- Kč/m2.
(Rada obdržela od manželů Jána Balko a
Kamily Roškové žádost o revokaci usnesení
a nové schválení prodeje pozemku parc. č.
1524 v k. ú. Štiptoň pí. Kamile Roškové.)

� 10. MAS Sdružení Růže – Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje
2014–2020
Rada města bere na vědomí návrh Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje úze-
mí Místní akční skupiny Sdružení Růže pro
období 2014 - 2020 a postupuje jej na vědo-
mí zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od MAS Sdružení Růže ná-
vrh Strategie rozvoje území pro období
2014–2020, zejména k čerpání z fondů EU.)

� 11. TJ Nové Hrady, oddíl karate –
žádost na využití "Pasivního domu"
Rada města schvaluje využití "Pasivního
domu" v Nových Hradech pro potřeby TJ
Nové Hrady k zajištění pořádání III. kola
Krajské ligy v karate.
(Rada obdržela od TJ Nové Hrady, oddíl ka-
rate žádost na využití "Pasivního domu",
dovozu tatami Technickými službami měs-
ta Nových Hradů a zapůjčení stolů a židlí k
pořádání a organizaci III. kola Krajské ligy
v karate dne 27. 9. 2014 v Nových Hra-
dech.)

� 12. MPSV – smlouva o bezúplatném
převodu majetku státu
Rada města schvaluje Smlouvu o bezúplat-
ném převodu majetku státu s Ministerstvem
práce a sociálních věcí a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od MPSV nabídku na vypo-
řádání majetku poskytnutého k agendě po-
moci v hmotné nouzi.)

� 13. Závěrečná zpráva o realizaci služby
terénní sociální práce
Rada města schvaluje Občanskému sdruže-
ní Prevent příspěvek ve výši 14.300,- Kč.
(Rada obdržela od Občanského sdružení
Prevent Závěrečnou zprávu o realizaci služ-

by terénní sociální práce ve městě Nové
Hrady za období 1. 4. 2013 - 31. 12. 2013.
Cílovou skupinou jsou problémové skupiny
osob, uživatelé návykových látek nebo
omamných psychotropních látek a jiné so-
ciálně ohrožené skupiny.)

� 14. Projekt – Podpora mládežnických
iniciativ
Rada města bere na vědomí informaci od
Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje.
(Rada obdržela od Rady dětí a mládeže Jiho-
českého kraje informaci o projektu Podpora
Mládežnických aktivit a dalších aktivitách a
možnosti spolupráce.)

� 15. Informace o reklamaci sekačky
Rada města bere na vědomí informaci ředi-
telky TSM Nové Hrady o reklamaci sekač-
ky na trávu.
(Ředitelka TSM Nových Hradů informova-
la o průběhu reklamace nové sekačky na
trávu s tím, že reklamace byla uznána ze
strany dodavatele. Došlo k vrácení stroje a
finančnímu vypořádání. Sečení v podzim-
ním období bude zajištěno původní sekač-
kou TSM, k nákupu nové dojde na základě
nového výběrového řízení na jaře 2015.)

� 16. Pronájem pozemků k. ú. Nové
Hrady
Rada města schvaluje pronájem pozemků
parc. č. 320/1, parc. č. 320/9, parc. č. 320/12,
parc. č. 325/4, parc. č. 325/20, parc. č. 325/25,
parc. č. 325/28 o celkové výměře 921 m2

v k. ú. Nové Hrady, za 2,- Kč/m2/rok, na dobu
pěti let, Janě a Petru Macháčkovým, Nové
Hrady a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

� 17. Souhlas s prodejem pozemku
k. ú. Nové Hrady
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc. č. 53/4 o výměře 31 m2 v k. ú.
Nové Hrady a pověřuje tajemnici zveřejně-
ním záměru na úřední desce města.
(Rada obdržela od p. Aleše Kopřivy, sou-
hlas s prodejem pozemku parc. č. 53/4 o vý-
měře 31 m2 v k. ú. Nové Hrady.)

� 18. Žádosti o prodej pozemků k. ú.
Údolí u Nových Hradů
Rada města bere na vědomí žádosti p. Karla
Kováře o prodej pozemků parc. č. 662 a
parc. č. 1441/2 v k. ú. Údolí u Nových
Hradů a pověřuje starostu, místostarostu
p. Šlence a osadní výbor Údolí provede-
ním místního šetření.
(Rada obdržela od p. Karla Kováře, Třeboň
žádosti o prodej pozemků parc. č. 662 a parc.
č. 1441/2 v k. ú. Údolí u Nových Hradů.)

� 19. Zápis z jednání osadního výboru
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
osadního výboru Byňov, Jakule, Štiptoň ze
dne 4. 8. 2014 a pověřuje starostu dalším
jednáním.
(Rada obdržela Zápis z jednání osadního vý-
boru Byňov, Štiptoň, Jakule ze dne 4. 8. 2014.
Osadní výbor souhlasí s prodejem pozemků
v k. ú. Štiptoň, dále požaduje řešit situaci
s kontejnery na tříděný odpad, poškození
vývěsných skříněk, dále projednal osadní
výbor nepovolené vybudování rybníčku p.
Kopřivou na pozemku města a souhlasí
s jeho zachováním.)
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� 20. Zápis z místního šetření
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc. č. 1042/1 o výměře 3 337 m2

v k. ú. Štiptoň a pověřuje tajemnici MěÚ
zveřejněním na úřední desce města.
(Rada obdržela od Osadního výboru Byňov,
Jakule, Štiptoň vyjádření k žádosti p. Josefa
Steinhausera o odprodej pozemku parc. č.
1042/1 v k. ú. Štiptoň s tím, že nemá námit-
ky k prodeji.)

� 21. Zápis z místního šetření
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc. č. 1484/3 o výměře 78 m2 v k. ú.
Štiptoň a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejně-
ním na úřední desce města.
(Rada obdržela od Osadního výboru Byňov,
Jakule, Štiptoň vyjádření k žádosti p. Fran-
tiška Marténeka o odprodej pozemku parc.
č. 1484/3 v k. ú. Štiptoň s tím, že nemá ná-
mitky k prodeji.)

� 22. Žádost o prodej pozemku k. ú. Nové
Hrady
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemku parc. č. 816/3 cca o výměře 20 m2

v k. ú. Nové Hrady a pověřuje tajemnici
MěÚ zveřejněním na úřední desce města.
(Rada obdržela od E.ON ČR žádost o prodej
části pozemku parc. č. 816/3 v k. ú. Nové
Hrady cca o výměře 20 m2, za účelem vybu-
dování nové kioskové trafostanice. Záměr
bude zveřejněn po předložení geometrické-
ho plánu.)

� 23. Prodej pozemků k. ú. Obora
u Vyšného
Rada města schvaluje záměr prodeje částí
pozemků parc. č. 5 o výměře 184 m2, parc. č.
12/1 o výměře 1004 m2, parc. č. 12/2 o vý-
měře 655 m2, parc. č. PK 12 o výměře
848 m2, parc. č. PK 11d1 o výměře 628 m2,
parc. č. PK 11d2 o výměře 168 m2 (dle GP č.
81-9F/2014 parc. č. 12/15 o výměře 76 m2,
parc. č. 12/2 o výměře 640 m2) v k. ú. Obora
u Vyšného a pověřuje tajemnici MěÚ zve-
řejněním na úřední desce města.
(Po provedeném místním šetření společně
s osadním výborem rada opětně projednala
žádosti pí. Filípkové, a p. Utěšeného o pro-
dej pozemků v k. ú. Obora u Vyšného.)

� 24. Prodej pozemků k. ú. Obora
u Vyšného
Rada města záměr prodeje částí pozemků
parc. č. 12/1, parc. č. 12/10 cca o výměře
415 m2v k. ú. Obora u Vyšného a pověřuje
tajemnici MěÚ zveřejněním na úřední desce
města.
(Po provedeném místním šetření společně
s osadním výborem rada opětovně projed-
nala žádost p. Lívance o prodej pozemků
v k. ú. Obora u Vyšného, s tím, že záměr
prodeje bude zveřejněn po vyhotovení geo-
metrického plánu.)

� 25. Žádost o poskytnutí prostor k výuce
v Kulturně-spolkovém domě
Rada města schvaluje záměr výpůjčky ne-
bytových prostor v Kulturně-spolkovém

domě a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejně-
ním na úřední desce města.
(Rada obdržela od Mgr. Heleny Princové,
Nové Hrady žádost o poskytnutí prostor
k výuce cizích jazyků v Kulturně-spolkovém
domě.)

� 26. Zápis z jednání sboru zástupců k. ú.
Obora u Vyšného
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
sboru zástupců vlastníků pozemků pro pro-
vedení KPÚ v k. ú. Obora u Vyšného.
(Rada obdržela zápis z jednání sboru zá-
stupců vlastníků pozemků pro provedení
KPÚ v k. ú. Obora u Vyšného, ze dne 23. 7.
2014.)

� 27. Zápis z jednání sboru zástupců k. ú.
Vyšné
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
sboru zástupců vlastníků pozemků pro pro-
vedení KPÚ Vyšné.
(Rada obdržela zápis z jednání sboru zá-
stupců vlastníků pozemků pro provedení
KPÚ Vyšné, ze dne 23. 7. 2014.)

� 28. Splašková kanalizace a vodovod
v Údolí – II. etapa
Rada města bere na vědomí informaci spo-
lečnosti ALCEDO J. Hradec o průběhu pro-
jekčních a inženýrských prací a projednání
majetkoprávních vztahů na akci "Splašková
kanalizace a vodovod v Údolí u Nových
Hradů - II. etapa".
(Rada obdržela od společnosti ALCEDO,
J. Hradec informaci o průběhu projekčních
a inženýrských prací a projednání majetko-
právních vztahů na akci "Splašková kanali-
zace a vodovod v Údolí u Nových Hradů -
II. etapa".)

� 29. Plán údržby vodovodů a kanalizací
pro rok 2015
Rada města schvaluje Plán údržby v členění
na dílčí části a stanovení specifických RH
výkonových ukazatelů.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a. s.
návrh plánu údržby v členění na dílčí části a
stanovení specifických RH výkonových
ukazatelů.)

� 30. Zamítnutí žádosti o podporu –
instalace solárního systému
Rada města bere na vědomí informaci Stát-
ního fondu životního prostředí o zamítnutí
žádosti o podporu z operačního programu
životního prostředí na projekt "Snížení
energetické náročnosti Centra volnočaso-
vých aktivit v Nových Hradech – instalace
solárního systému" a pověřuje starostu dal-
ším jednáním.
(Rada obdržela od Státního fondu životního
prostředí informaci o zamítnutí žádosti
o podporu z OP Životního prostředí na pro-
jekt "Snížení energetické náročnosti Centra
volnočasových aktivit v Nových Hradech -
instalace solárního systému".)

� 31. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.

� 32. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

� 33. VZ – Město Nové Hrady – obnova
rybníků
Rada města schvaluje dodavatele veřejné
zakázky "Město Nové Hrady - obnova ryb-
níků", společnost HYDRO&KOV s. r. o.,
Třeboň a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY,
spol. s r. o. České Budějovice odborný po-
sudek pro posouzení a hodnocení nabídek
k veřejné zakázce "Město Nové Hrady -
obnova rybníků". Hodnotícím kritériem
byla nejnižší nabídková cena, nabídku
podalo celkem 7 firem, nejlépe výběro-
vá kritéria splnila nabídka společnosti
HYDRO&KOV s. r. o., Třeboň s nabíd-
kovou cenou 3 777 777,- Kč bez DPH.)

� 34. KPÚ Obora u Vyšného
Rada města bere na vědomí Plán společ-
ných zařízení v rámci komplexní pozemko-
vé úpravy k. ú. Obora u Vyšného a postupuje
jej ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti LANDservis
České Budějovice Plán společných zařízení
v rámci komplexní pozemkové úpravy k. ú.
Obora u Vyšného.)

� 35. KPÚ Vyšné
Rada města bere na vědomí Plán společ-
ných zařízení v rámci komplexní pozemko-
vé úpravy k. ú. Vyšné a postupuje jej ke
schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti LANDservis
České Budějovice Plán společných zařízení
v rámci komplexní pozemkové úpravy k. ú.
Vyšné.)

� 36. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo –
Regenerace panelového sídliště Nové
Hrady – III. etapa.
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 Smlou-
vy o dílo se zhotovitelem Tangenta, spol. s
r. o. k akci "Regenerace panelového sídliště
Nové Hrady - III. etapa".
(Rada obdržela návrh Dodatku č. 1 Smlou-
vy o dílo se zhotovitelem Tangenta, spol. s
r. o. k akci "Regenerace panelového sídliště
Nové Hrady - III. etapa". Dodatek řeší po-
sun zahájení prací do září 2014 s ohledem
na probíhající stavební práce v rámci pro-
jektu města "Pojďme ven aneb revitalizace
veřejného prostranství".)

ZÁPIS z 26. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 11. září 2014

Přítomni:
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič,
p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppenstei-
nerová, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva
Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Ing. Franti-
šek Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Omluveni:
p. Ing. Ludovít Kasan, pí. Mgr. Jarmila Kubalá-
ková, p. Jiří Vicány, p. Lukáš Winzberger
Celkem bylo přítomno 11 členů zastupitelstva.
Zapisovatel:
pí. Dagmar Šabatková
– pracovnice městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se ko-
nalo od 18.00 hodin v sále "Koželužny" v No-
vých Hradech. Bylo přítomno 11 členů
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zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastu-
pitelstvo je usnášeníschopné. Pan starosta
konstatoval, že zápis z 25. zasedání byl řádně
ověřen, předán ke zveřejnění a nebyla vůči
němu vznesena žádná námitka.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 25. jednání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Změny rozpočtu
4. Program Regenerace MPR - MPZ 2014
5. Projekt Město Nové Hrady - obnova rybníků
6. Zadání Územního plánu Nové Hrady
7. MAS Sdružení Růže - Strategie komunit-
ně vedeného místního rozvoje 2014 - 2020
8. Interpelace
9. Diskuse
10.Závěr a usnesení

Pan starosta navrhl přesunutí bodu, týkají-
cího se Strategie MAS Sdružení Růže za bod
kontrola usnesení a poté posunout číslování.
Dále navrhl doplnění programu, a to v rámci
dispozice s majetkem o schválení převzetí pol-
ních komunikací a také zařadit pod bod č. 10
prodloužení návratné finanční výpomoci Spo-
lečnosti Rožmberk.

Pan Ing. Štangl se dotazoval k doplnění
bodu programu ohledně převzetí komunikací,
zda se budou přebírat pouze stavby – povrchy
nebo i pozemky.

Pan starosta odpověděl, že přebírat se bu-
dou pouze stavby, pozemky pod nově vzniklý-
mi komunikacemi jsou v majetku města.

Další doplnění programu nebylo podáno.
Předložený program byl schválen – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef
Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta navrhl složení návrhové komi-

se, a to: p. Bc. Josef Vochoska, pí. Emilie
Koppensteinerová a p. Jan Kollmann.

Hlasování:
Pro
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef
Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 3
p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,
p. Bc. Josef Vochoska

Návrhová komise byla schválena - 8 hlasy.
Předsedou komise byl zvolen p. Bc. Josef Vo-
choska.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su z 26. jednání zastupitelstva, a to p. Ivana
Dorotoviče a p. Miroslava Šlence.

Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-
hu – 9 hlasy.

Hlasování:
Pro 9
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Jan Koll-
mann, pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing. František
Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 2
p. Ivan Dorotovič, p. Miroslav Šlenc

� 1. Kontrola usnesení z 25. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 25. veřejného jednání

zastupitelstva přednesl přítomným starosta p.
Mgr. Hokr. Seznámil s postupem prací při pl-
nění těchto usnesení a uvedl, v jakém stadiu
rozpracovanosti se nalézají jednotlivě předne-
sené body.

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení z 25. veřejného jednání zastupi-
telstva města – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef
Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 2. MAS Sdružení Růže – Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje
2014 - 2020
Pan starosta představil p. Ing. Jiřího Gutha

z Místní akční skupiny Sdružení Růže a předal
mu slovo k prezentaci strategie.

Pan Ing. Jiří Guth předal zastupitelům
Zpravodaj MAS a představil strategii s ohle-
dem na rozvoj venkova a zdůraznil části věno-
vané Novým Hradům. Dokument je důležitý
pro další možnosti čerpání dotací z evrop-
ských fondů.

Pan starosta vznesl dotaz za všechny zastu-
pitele, kdy lze očekávat první výzvy k podání
žádosti o tyto prostředky z jednotlivých ope-
račních programů.

Pan Ing. Guth odpověděl, že přibližně na
konci roku 2015, ale pravděpodobně od roku
2016.

Pan Ing. Štangl konstatoval, že to není dob-
rá zpráva a že v minulosti byly finanční pros-
tředky uvolňovány dříve.

Pan starosta poděkoval panu Ing. Guthovi
za prezentaci strategie.

Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh
Strategie komunitně vedeného rozvoje území
Místní akční skupiny Sdružení Růže pro obdo-
bí 2014 - 2020 a informace o dosavadní přípra-
vě o dalším plánovaném postupu při jejím
schvalování a o výhledu na její uskutečnění -
11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p.
Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc,
p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

V 18.43 odešel Ing. František Štangl.
V 18.46 se vrátil Ing. František Štangl.

� 3. Dispozice s majetkem

3.1. Darování autobusu
Pan starosta informoval zastupitele o stavu

autobusu KAROSA, který je v majetku města
a užívala jej Tělovýchovná jednota Nové Hra-
dy. Tento je momentálně nepojízdný, rada
zveřejnila nabídku k prodeji, ale nabídnutá
cena byla příliš nízká (50 000,- Kč bez DPH).
Hodnota náhradních dílů použitelných pro
nový (ojetý) autobus, který získala TJ Nové
Hrady, je cca. 100 000,- Kč, proto rada dopo-
ručila zastupitelstvu darovat autobus za tímto
účelem TJ N. Hrady, která o něj požádala, a
nevyužít tak nabídky k odprodeji.

Pan starosta předal slovo p. Dorotovičovi,
aby se vyjádřil za Tělovýchovnou jednotu.
Ten uvedl, že souhlasí s vysvětlením p. staros-
ty a nemá k tomu již co dodat.

Paní Koppensteinerová se dotazovala, zda da-
rování movité věci nezpůsobí problémy v účet-
nictví města nebo tělovýchovné jednoty.

Pan starosta vysvětlil postup darování. Pí.
E. Stráská (MěÚ Nové Hrady) doplnila infor-
mace ohledně darovací daně i způsobu likvi-
dace a vyřazení z evidence motorových
vozidel.

Pan Ing. Štangl doporučil do usnesení do-
psat veškeré hodnoty, jak pořizovací, tak zů-
statkovou i cenu odhadní.

Na základě toho pan starosta upravil usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje darování

autobusu KAROSA LC 936 XE, RZ 1C
64057 v pořizovací ceně 722 400,- Kč, zůstat-
ková cena 522 000,- Kč a aktuální cena dle po-
sudku č. 317/2014 146 700,- Kč včetně DPH +
5 000,- Kč za jednotlivou pneumatiku, Tělo-
výchovné jednotě Nové Hrady a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy – 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Jan Koll-
mann, pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc,
p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 1
p. Ivan Dorotovič

3.2. Smlouva o zřízení věcného břemene
k. ú. Byňov

Pan starosta k tomuto bodu uvedl, že se
jedná o smlouvu o smlouvě budoucí na věcné
břemeno v k. ú. Byňov, pro stavbu Byňov čp.
7, Ferenčík - úprava NN. Věcné břemeno bude
za jednorázovou úplatu.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na pozemku parc. č. KN 1883/1 v k. ú. Byňov,
pro stavbu společnosti E.ON Distribuce a. s.,
s názvem: Byňov čp. 7, Ferenčík - úprava NN,
za jednorázovou úplatu ve výši 10 000,- Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,
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p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef
Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

3.3. Smlouva o zřízení věcného břemene
– k. ú. Byňov

Pan starosta konstatoval, že i v tomto přípa-
dě se jedná o k. ú. Byňov, lokalita Jakule. I zde
bude věcné břemeno schvalováno za jednorá-
zovou úplatu ve výši 10 000,- Kč bez DPH.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na pozemku parc. č. KN 1482/105 v k. ú. By-
ňov, pro stavbu společnosti E.ON Distribuce
a. s., s názvem: Byňov, K 1482/104, Brunne-
rová – NN, za jednorázovou úplatu ve výši
10 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef
Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

3.4. Směna pozemků k. ú. Nové Hrady
Pan starosta seznámil zastupitele s navrho-

vanou směnou pozemků s p. Ing. Zdeňkem
Dorschnerem. Město tímto získá pozemek,
který bude moci prodat jako stavební parcelu.

Pan Ing. Štangl vznesl poznámku, že veřej-
né prostranství v lokalitě Pod Zámeckým proti
hrobce, má sloužit jako veřejné prostranství a
ne skládka dřeva.

Pan starosta reagoval na tuto poznámku
s odůvodněním, že je zde plánováno zbudová-
ní chodníku a odstavného parkoviště, které
bude využitelné pro účastníky smutečních ob-
řadů i občany.

Pan Ing. Štangl ještě dodal, že pozemky by
se neměly parcelovat ani prodávat s ohledem
na urbanistickou studii, jelikož by to nepovolil
ani památkový úřad.

Pan Prášil informoval o urbanistické studii
z roku 1998 s tím, že stavební úřad by nevydal
souhlas s rozdělením pozemku.

Zastupitelstvo města schvaluje směnu po-
zemků parc. č. 302/1 (dle GP parc. č. 302/3)
o výměře 17 m2, parc. č. 297/25 o výměře 455
m2, parc. č. 303 o výměře 86 m2, parc. č. 300/2
(dle GP parc. č. 300/4) o výměře 21 m2, parc. č.
297/27 o výměře 203 m2, parc. č. 297/26 o vý-
měře 214 m2 v k. ú. Nové Hrady v majetku
Města Nové Hrady, za pozemek parc. č. 302/1
o výměře 618 m2 v k. ú. Nové Hrady, v majet-
ku p. Ing. Zdeňka Dorschnera, 5. května 89,
Nové Hrady a pověřuje starostu podpisem
smlouvy – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,

p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef
Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

V 19.28 hodin odešli p. Dorotovič a p.
Šlenc.

V 19.30 hodin se vrátil p. Šlenc.
V 19.32 hodin se vrátil p. Dorotovič.

3.5. Revokace usnesení – prodej pozemků
Pan starosta informoval zastupitele o nut-

nosti revokace usnesení z 23. veřejného jedná-
ní zastupitelstva ve věci nákupu pozemků od
paní M. Tauchmanové, neboť před podepsá-
ním smlouvy došlo k zapsání části geometric-
kého plánu a tudíž nesouhlasí parcelní čísla a
výměry pozemků schválených ke koupi.

Zastupitelstvo města revokuje usnesení
z 23. veřejného jednání zastupitelstva města ze
dne 13. 2. 2014, bod 2.2. a nově schvaluje kou-
pi pozemků parc. č. 817/21 o výměře 56 m2,
parc. č. 829/28 o výměře 149 m2, parc. č.
829/46 o výměře 147 m2, parc. č. 831 o výměře
38 m2, parc. č. 836/11 o výměře 1 132 m2, parc.
č. 863/30 o výměře 118 m2 a část parc. č. 836/4
(dle GP č. 933-40F/2013 parc. č. 836/18) o vý-
měře 100 m2 v k. ú. Nové Hrady o celkové vý-
měře 1 740 m2 od pí. Marie Tauchmanové,
Jižní Město 223, Nové Hrady za cenu 105,-
Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
– 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p.
Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc,
p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

3.6. Smlouva o zřízení služebnosti k. ú. Nové
Hrady

Pan starosta uvedl, že zřízení služebnosti je
z důvodu přivedení vody k náhonu u Zevlova
mlýna.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
o zřízení služebnosti mezi Městem Nové Hra-
dy a p. Janem Loukotkou, Krčínova 1170/40,
České Budějovice, na pozemcích parc. č.
1009/20 a parc. č. 1009/21 v k. ú. Nové Hrady,
s tím, že zřízení služebnosti je bezúplatné. Za-
stupitelstvo města pověřuje starostu podpisem
smlouvy – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p.
Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc,
p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

3.7. Revokace usnesení o prodeji pozemku
K tomuto bodu pan starosta uvedl, že žada-

telé před podpisem smlouvy požádali o mož-
nost změny majitele s tím, že dle dohody
manželů by výlučnou vlastnicí pozemku byla
pouze pí. Kamila Rošková.

Zastupitelstvo města revokuje usnesení
z 25. veřejného jednání zastupitelstva města ze
dne 19. 6. 2014, bod 2.4. a nově schvaluje pro-

dej pozemku parc. č. 1524 o výměře 6 864 m2

v k. ú. Štiptoň, pí. Kamile Roškové, Štiptoň 43,
za cenu 40,- Kč/m2. Zastupitelstvo města pově-
řuje starostu podpisem smlouvy – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p.
Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc,
p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

3.8. Převzetí polních komunikací - Janovka,
K Bažantníku

Pan starosta konstatoval, že byly vybudo-
vány nové povrchy na polních komunikacích
Janovka a K Bažantníku, které byly financo-
vány Státním pozemkovým úřadem. Pozemky
pod komunikacemi jsou ve vlastnictví města.
V rámci opravy cesty Janovka došlo k vyřešení
protipovodňových opatření, komunikace k Ba-
žantníku je důležitá jako možná objízdná trasa
pro případ rekonstrukce průtahu Údolím.

Pan Ing. Štangl se dotazoval, zda by nebylo
vhodné doplnit usnesení o převzetí staveb pol-
ních komunikací. Návrh na doplnění usnesení
byl přijat.

Zastupitelstvo města schvaluje převzetí
staveb polních komunikací (Janovka, K Ba-
žantníku) na pozemcích KN č. 137/1, 137/2,
1434, 1455, 1456/2, 1456/3, 1461/1 v k. ú.
Údolí u Nových Hradů od Státního pozemko-
vého úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Ji-
hočeský kraj, České Budějovice, v účetní
hodnotě 4 522 308,- Kč a pověřuje starostu
podpisem předávacího protokolu – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p.
Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc,
p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

V 19.40 hodin se omluvil (z důvodu odcho-
du do zaměstnání), rozloučil a odešel p. Doro-
tovič, tudíž od bodu 4 již nehlasoval.

� 4. Změny rozpočtu
4.1. Rozpočtová opatření č. 9 - 12/2014

Pan starosta seznámil zastupitele s rozpočtový-
mi opatřeními, která byla schválena radou města.

Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtová opatření č. 9/2014, č. 10/2014, č.
11/2014 a č. 12/2014 – 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Jan Koll-
mann, pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc,
p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

4.2. Rozpočtové opatření č. 13/2014
Pan starosta k tomuto rozpočtovému opat-

ření uvedl, že se jedná o přesun přebytku hos-
podaření za předchozí léta do rozpočtu města,
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a to z důvodu financování projektů, jejichž
realizace proběhne ještě v tomto roce.

Starosta města zároveň oznámil, že na pře-
lomu srpna a září došlo k proplacení poslední
dotace z regionálního operačního programu,
po kterém Město N. Hrady okamžitě splatilo
poslední úvěr u České spořitelny, a. s. Město
Nové Hrady tak nemá žádné závazky a navíc
má ke dni 10. 9. 2014 na svých účtech částku
převyšující 10 miliónů korun.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové
opatření č. 13/2014 – 9 hlasy.

Hlasování:
Pro 9
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Jan Koll-
mann, pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc,
p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 1
p. Ing. František Štangl,

� 5. Program Regenerace MPR - MPR
2014
Pan starosta seznámil zastupitele s nutností

doplnění Přehledu akcí zařazení do Programu
regenerace, který již byl jednou schválen. Do
přehledu bylo doplněno restaurování sochy sv.
Jana Nepomuckého v hodnotě 49 500,- Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje Přehled
akcí zařazených do Programu regenerace
MPR MPZ v roce 2014 – 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Jan Koll-
mann, pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc,
p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 6. Projekt "Město Nové Hrady – obnova
rybníků"
Pan starosta uvedl, že město získalo dotaci

na projekt "Město Nové Hrady - obnova rybní-
ků". Z této dotace bude realizováno odbahnění
a obnova hráze rybníka U Hřiště (Sedlákovec)
a rozšíření rybníka Olejový (Vilák). Bylo pro-
vedeno výběrové řízení a bude podepsána
smlouva o dílo s tím, že práce musí být s ohle-
dem na čerpanou dotaci hotovy nejpozději do
konce listopadu 2014.

Pan Ing. Štangl se dotazoval na vysoutěže-
nou cenu v rámci veřejné zakázky.

Pan starosta odpověděl, že částka je
3 777 777,- Kč bez DPH.

Zastupitelstvo města schvaluje realizaci
projektu " Město Nové Hrady - obnova rybní-
ků" dle podmínek Operačního programu Ži-
votní prostředí a jeho začlenění do rozpočtu
města – 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Jan Koll-
mann, pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-

chale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc,
p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 7. Zadání Územního plánu Nové Hrady
K tomuto bodu byl přítomen p. Prášil ze

stavebního úřadu Městského úřadu Nové Hra-
dy, kterému pan starosta předal slovo.

V 20.00 hodin odešel p. Michale.
V 20.04 hodin se vrátil p. Michale.
V 20.04 hodin odešel p. Mgr. Jarolímek.
V 20.08 hodin se vrátil p. Mgr. Jarolímek.
Pan Prášil krátce seznámil zastupitele s prů-

během prací na pořizování ÚPD, připomenul,
že měli k dispozici veškeré materiály včetně
vyhodnocení připomínek a kompletní znění
textu zadání, seznámil je s návrhem usnesení.

Paní Koppensteinerová se dotazovala, jaký je
horizont pro zpracování nového územního plánu.

Pan Prášil odpověděl, že záleží na počtu
připomínek a pořízení SEI a ÚSES.

Zastupitelstvo města schvaluje zadání
Územního plánu Nové Hrady – 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Jan Koll-
mann, pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc,
p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 8. Plán společných zařízení v rámci
KPÚ k. ú. Obora u Vyšného
Pan starosta seznámil zastupitele s plánem

společných zařízení v rámci KPÚ k. ú. Obora
u Vyšného. Tento plán byl schválen sborem
zástupců vlastníků pozemků za účasti zástup-
ců Města Nové Hrady.

Zastupitelstvo města schvaluje Plán spo-
lečných zařízení v rámci komplexní pozemko-
vé úpravy k. ú. Obora u Vyšného – 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Jan Koll-
mann, pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc,
p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 9. Plán společných zařízení v rámci
KPÚ k. ú. Vyšné
Pan starosta seznámil zastupitele s plánem

společných zařízení v rámci KPÚ k. ú. Vyšné.
Tento plán byl taktéž schválen sborem zástup-
ců vlastníků pozemků za účasti zástupců Měs-
ta Nové Hrady.

Zastupitelstvo města schvaluje Plán spo-
lečných zařízení v rámci komplexní pozemko-
vé úpravy k. ú. Vyšné – 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Jan Koll-
mann, pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc,
p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

V 20.48 hodin odešla pí. Ing. Ševčíková.
V 20.55 hodin se vrátila pí. Ing. Ševčíková.

� 10. Prodloužení návratné finanční
výpomoci Společnosti Rožmberk o. p. s.
Pan starosta uvedl, že Společnost Rož-

mberk opětovně předložila žádost o prodlou-
žení splátky návratné finanční výpomoci
k projektu "Aktivní kovářské muzeum". Ad-
ministrace projektu byla po úspěšném odvo-
lání ze strany společnosti vrácena zpět do
administrace. Nový termín předložení žádos-
ti o proplacení výdajů projektu je do 26. 11.
2014.

Pan Ing. Štangl navrhl doplnit usnesení
o dovětek, že společnost je povinna zaslat půj-
čené prostředky nejpozději do 14 dnů po obdr-
žení dotace ze strany poskytovatele dotace.

Zastupitelstvo města schvaluje prodlou-
žení návratné finanční výpomoci ve výši
250 600,- Kč Společnosti Rožmberk o. p. s.
k realizaci projektu " Aktivní kovářské muze-
um", do 31. 5. 2015 s tím, že Společnost Rož-
mberk o. p. s. navrátí finanční výpomoc Městu
Nové Hrady nejpozději do 14ti dnů po obdrže-
ní dotace ze strany poskytovatele dotace –
9 hlasy.

Hlasování:
Pro 9
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Jan Koll-
mann, pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc,
p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 1
p. Ing. František Štangl

� 11. Interpelace
Pan Ing. Štangl požádal členy rady o infor-

maci ohledně umístění prodejních stánků ve
městě, zejména na náměstí, a dále, kdo fyzic-
ky rozhoduje o umístění stánků. Dotazuje se,
neboť v týdnu dvakrát došlo k situaci, kdy pos-
tavený stánek bránil v průchodu chodcům po
chodníku a zároveň k přístupu k vývěsní
skříňce městského úřadu.

Pan starosta odpověděl, že interpelace
bude zpracována v písemné formě a odeslána.
K dané otázce se však vyjádřil ihned a sdělil,
že platby za stánky zajišťuje Městský úřad
N. Hrady. Pan starosta přislíbil prověřit, zda
postavením stánků nedochází k omezování
chodců a přístupu k vývěsním skříňkám u ob-
chodního domu.

Pan starosta dále konstatoval, že problém
s omezením chodců na chodníku není pouze
u krátkodobě přijíždějících stánkařů, ale i
s předzahrádkami či zařízením pro prodej
zmrzliny. Pokud bude město tvrdě vyžadovat
dodržování normy pro průchod, znamenalo by
to citelný zásah i pro místní podnikatele. Do-
posud byla věc spíše tolerována a byl vstřícný
postup směrem k místním podnikatelům. Vše
by měl v budoucnu vyřešit tržní řád města,
který připravil místostarosta Bc. Vochoska.
Tržní řád však projedná až nové zastupitelstvo
po volbách.

Po dohodě s panem Ing. Štanglem bude
zpracována jedna odpověď za celou radu měs-
ta a pan Ing. Štangl netrvá na odpovědi jednot-
livých členů rady na položené otázky.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 6

pokračování na str. 8



8 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ říjen 2014

� 12. Diskuse

Paní Koppensteinerová se dotazovala, zda
má Zprávu finančního výboru o provedených
kontrolách předat radě města.

Pan starosta odpověděl, že zpráva již byla
předána Ing. Kasanem, ale musí být ještě dopl-
něna. Následně by byla projednána na dalším
jednání zastupitelstva.

Pan Ing. Štangl se dotazoval na projekt re-
kultivace skládky, neboť to vypadá, že se práce
zastavily.

Pan starosta odpověděl, že z důvodu klima-
tických podmínek (déšť) je práce na skládce
omezena a tudíž pozdržena. V rozbahněném
staveništi nebylo možno pracovat s těžkou

technikou a nebylo ani možno odtěžit jíl (v Bo-
rovanech) určený jako jedna z vrstev skládky.

Pan Ing. Štangl se dotazoval, zda je mož-
nost prodloužení realizace projektu.

Na to pan starosta odpověděl, že by to ne-
měl být problém s ohledem na objektivní sku-
tečnost tzv. vyšší moci (počasí).

Pan Šlenc uvedl, že deštivé počasí kompli-
kuje pozemní práce na stavbě. Firma je ale při-
pravena okamžitě pokračovat v práci a zatím
nežádala o prodloužení termínu dokončení díla.

Pan starosta informoval zastupitele o pro-
bíhajících stavbách a řešených projektech - re-
konstrukce 14ti bytů DPS, dále oprava fasády
radnice a vnitřního traktu čp. 43 na náměstí,
městských hradeb, hrobky a sochy sv. Jana
Nepomuckého. Dále se opravila obřadní síň
městského úřadu a ještě dojde k realizaci pro-
jektu Pojďme ven a Regenerace panelových
sídlišť, v rámci kterých bude upraveno veřejné
prostranství u sídliště Zahradní čtvrť, dobudo-

vány a opraveny chodníky a řešeny oddechové
zóny v sídlišti Míru.

Ing. Štangl se dotazoval, zda je monitoro-
ván stav panelů na cyklostezkách a naučných
stezkách, např. Pamětí Novohradska, kde je
jeden z panelů (Veveří) ve špatném stavu.

Pan starosta odpověděl, že cyklostezku spra-
vuje Novohradská občanská společnost. Osobně
v týdnu kontroloval stav městské stezky Příhra-
niční rybníky, která byla v pořádku. Informace o
špatném stavu panelu u Veveří bude předána
Novohradské občanské společnosti.

� 13. Závěr a usnesení

Starosta města poděkoval všem přítomným
zastupitelům i občanům města za účast na
26. veřejném jednání zastupitelstva Města No-
vých Hradů a ukončil jednání zastupitelstva.

Jednání Zastupitelstva Města Nových Hra-
dů bylo ukončeno ve 21.10 hodin.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 7

Město Nové Hrady
a motivační program 2014 Elektrowin a. s.

V letošním roce se Město Nové Hrady zapojilo do moti-
vačního programu 2014 – podpory zpětného odběru v ob-
cích provozovaného kolektivním systémem, společností
Elektrowin a. s. Díky tomu, že naše město splnilo několik
kritérií včetně výtěžnosti za I. a II. čtvrtletí tohoto roku,
mohli jsme následně požádat o odměnu z tohoto motivač-
ního programu. Dle podmínek tohoto programu jsme zís-
kali finanční prostředky na pořízení uzamykatelného
shromažďovacího prostředku – kontejneru na malé spotře-
biče. Tento kontejner byl v měsíci srpnu zakoupen s fi-
nančním přispěním z motivačního programu společnosti
ELEKTROWIN a. s., a byl umístěn ve sběrném místě za
hřištěm, kde bude sloužit pro ukládání zpět odebraného
drobného elektrozařízení. Pořizovací cena včetně dopravy
byla 42 338,- Kč vč. DPH. Výše celkového příspěvku
z motivačního programu, které město obdrželo, je částka
36 300,- Kč včetně DPH, tak že město zaplatilo pouze
6 038,- Kč ze svého, řekněme tedy náklady za dopravu.

Závěrem ještě velké poděkování Technickým služ-
bám města Nové Hrady, za rychlou přípravu plochy a ná-
slednou montáž kontejneru.

Město Nové Hrady, OŽP – Z. Vaněk

Co nového ohledně skládky pneumatik na Jakuli
V srpnu letošního roku jsme se společně s MěÚ Nové Hrady, Odbo-

rem životního prostředí obrátili na Krajský úřad Jihočeského kraje ve
věci aktuálního stavu skládky pneumatik na Jakuli. Zástupci KÚ nás
informovali o tom, že z jejich strany bylo původně uděleno povolení
k vytvoření skládky, nicméně následně bylo povolení nakládání s tímto
odpadem žádající firmě odebráno. V současné době je tedy majitelem
pneumatik majitel pozemku, který za něj také plně zodpovídá s tím, že
pneumatiky nejsou z pohledu zákona nebezpečným odpadem.

Společně se zaměstnanci KÚ jsme se domluvili na svolání jednání
s majitelem pozemku a současným nájemcem za účelem zjištění aktu-
álního stavu. Toto jednání proběhlo v září v Nových Hradech a vedle
zástupců města N. Hrady se jej zúčastnili zástupci Krajského úřadu Ji-
hočeského kraje a pan Ptáček, jako zástupce nájemce, který v současné
době řeší přípravu využití celého areálu.

Pan Ptáček přítomné informoval o tom, že v rámci dotačních titulů
Czech Investu byla zajištěna dotace ve výši 25 200 000,- Kč k vybudo-

vání peletárny a briketárny. V současné době probíhá finální jednání
s investorem celé akce ohledně odkupu pozemku a harmonogramu pro-
jektu, který však předpokládá spuštění zkušebního provozu v červnu –
červenci roku 2015. Zároveň probíhají přípravy výměny trafostanice.
Dle sdělení pana Ptáčka by mělo v rámci stavby dojít k odvezení pneu-
matik k jejich zpracování do Borovan. Předpokládaný termín odvozu
pneumatik je jaro 2015.

Celková investice akce je cca. 90 000 000,- Kč s tím, že v areálu bu-
dou zpracovávány piliny, štěpka a odpadové dřevo k výrobě briket a pe-
let (k zajištění provozu bude nutné tento materiál přivést – odhad cca.
2 auta denně) + dojde k výrobě elektrické energie a tepla. Po spuštění
provozu je předpokládáno vytvoření cca. 9 pracovních míst.

Pan Ptáček dále přislíbil, že o jednotlivých krocích bude zástupce
města a odbor životního prostředí informovat.

Snad se tedy ohledně problémové skládky blýská na lepší časy…
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
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Modernizace obřadní síně
v Nových Hradech

Za účelem zajištění důstojného místa pro uzavření sňatku, k vítání no-
vých občánků a k jiným společenským příležitostem se Město Nové Hra-
dy rozhodlo zmodernizovat obřadní síň v prostorách radnice v Nových
Hradech. Přestože jsme byli v roce 2011 s podáním žádosti neúspěšní,
zkusili jsme „štěstí“ také v loňském roce, a to podáním žádosti o dotaci
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova prostřednictvím
Místní akční skupiny Sdružení Růže. Tentokrát byla naše žádost podpo-
řena, což bylo v lednu tohoto roku stvrzeno podpisem Dohody o poskyt-
nutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR.

Naše představy jak má obřadní síň vypadat zapracoval ing. arch. Libor
Jiřík se svými kolegy ze Studia DOLMEN s. r. o. do projektové doku-
mentace, na základě které bylo provedeno výběrové řízení na dodavate-
le stavebních prací. Vítězným uchazečem se stala firma ARCHATT
PAMÁTKY, spol. s r. o., která se prací zhostila profesionálním způso-
bem a k naší plné spokojenosti. V rámci projektu byla provedena de-
montáž dřevěného obložení, úprava stávající elektroinstalace, výměna
radiátorů, dožilých oken a nevhodných dveří. Součástí byla také výmě-
na podlahy, oprava stropu a omítek, výmalba, instalace soklů, kazet a
nalepení tapet. Práce byly ukončeny instalací zrcadlové a šatní stěny,
dodávkou židlí, pultu pro oddávajícího a 2 ks odkládacích stolků. Pro
útulnost místnosti byly dodány záclony a kusový koberec. Své kouzlo
získala obřadní síň malbou s tématikou Nových Hradů, kterou zajistil
Mgr. Zdeněk Chrt. Nad realizací celého projektu dohlížela STAVEBNÍ
PORADNA, spol. s r. o., a to prostřednictvím stavebního dozoru pana
Jana Bělohlava.

Výsledkem projektu je obnovená obřadní síň přizpůsobena poža-
davkům současné doby. Málokdo při vstupu do 2. NP radnice uvěří, jak
krásné prostory se skrývají za zavřenými dveřmi. První možnost pro-
hlédnout si zmodernizované prostory dostali naši nejmenší občánci a
jejich nejbližší, a to při slavnostním vítání občánků dne 24. 9. 2014.

Celkové náklady realizovaného projektu činily 1 426 603 Kč.
Přislíbená dotace: 670 724 Kč.

Marie Mrkvičková, investiční oddělení

Sdružení nezávislých kandidátů Občané pro zdravé město
představuje program pro Město Nové Hrady a všechny jeho osady na období 2014 – 2018

Program, který jsme sestavili, vychází z:

a) podrobného poznání potřeb obyvatel našeho města a jeho osad

– „Nechceme dělat věci samoúčelné, ale takové, které budou využi-
telné co největším počtem občanů.“

b) ze znalosti reálných finančních možností rozpočtu města

– „Nechceme slibovat vzdušné zámky, které nebudeme pro jejich
nákladnost moci splnit.“

c) z přesvědčení, že všichni naši kandidáti jsou připraveni vložit
své individuální schopnosti a znalosti ve prospěch celku, tedy
našeho města a jeho osad

– „Naše práce je postavena na týmu a schopnosti spolupracovat
nejen uvnitř tohoto týmu, ale rovněž se všemi dalšími občany měs-
ta, tj. i s kandidáty z jiných stran a hnutí, pokud o to projeví zájem a
pokud i oni budou k této spolupráci přistupovat otevřeně a férově.“

d) ze skutečnosti, že Nové Hrady nejsou izolovaným ostrovem
uprostřed moře, ale že jsou významnou součástí
mikroregionu Sdružení Růže, Jihočeského kraje, České
republiky

– „Víme, že musíme umět reagovat na vývoj kolem nás, ale součas-
ně jsme si ověřili, že máme dost síly hájit zájmy našeho města v mik-
roregionu i Jihočeském kraji.“

Pro následující čtyři roky jsme si proto stanovili cíl, který lze pro zjed-
nodušení charakterizovat tím, jak chceme, aby naše město a jeho osady
v roce 2018 vypadaly.

Naším cílem je:
1) město (včetně osad), které nabízí všem obyvatelům kvalitní

a finančně dostupné podmínky pro bydlení.
Chceme tedy například:
- Pokračovat v krocích omezujících nárůst poplatků a služeb

(voda, odpady, teplo).
- Pokračovat v postupné rekonstrukci stávajícího městského by-

tového fondu a obnově a rozšiřování vodovodů a kanalizace
- Zainvestovat inženýrské sítě a zahájit prodej stavebních parcel

v lokalitě Jižní Město
- Zajistit finanční prostředky k výstavbě nových bytů

2) město (včetně osad), které si uvědomuje, že jednou ze
základních podmínek pro vysokou kvalitu života obyvatel je
dostupnost pracovních příležitostí.
Chceme tedy například:
- Navázat na již úspěšně probíhající spolupráci s Úřadem práce

a místními zaměstnavateli vedoucí ke vzniku nových pracov-
ních míst.

VOLBY DO OBECNÍCH ZASTUPITELSTVECH 2014

pokračování na str. 10
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- Upravit provoz školských zařízení, případně iniciovat a podpo-
řit vznik nových služeb, které by vyhověly potřebám rodičů
(např. hlídání dětí mimo běžnou provozní dobu mateřské školy
a školní družiny + prázdninový provoz školní jídelny pro děti i
veřejnost).

3) město (včetně osad), které si váží podnikatelských aktivit
obyvatel mimo jiné i proto, že jsou to zdroje pracovních
příležitostí pro další obyvatele města a vytváří jim podmínky
pro jejich činnost
Chceme tedy například:
- I nadále vytvářet podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit

ve městě a osadách, např. oslovováním místních firem v rámci
výběrových řízení, informováním o možnostech dotací k roz-
voji podnikání, podporou cestovního ruchu či vydáním katalo-
gu místních řemeslníků, výrobců a služeb.

- Pokračovat v rekonstrukci vlastních nebytových prostor a nabí-
zet je místním zájemcům o podnikání.

- Nabízet vhodné pozemky a objekty investorům
(průmyslová zóna ad).

- Pokračovat v zadávání menších zakázek pro místní firmy a živ-
nostníky + informovat větší firmy o možnosti využívání míst-
ních živnostníků a firem jako subdodavatelů u velkých akcí.

4) město (včetně osad), které je pro všechny obyvatele bezpečné
a chránící jejich majetek.
Chceme tedy například:
- Pokračovat v rekonstrukcích místních komunikací, dobudování

a opravách chodníků a parkovacích ploch pro zvýšení bezpeč-
nosti občanů – zejména chodník Vitorazská II. etapa (včetně
parkovací plochy u hrobky) + Jakule II. etapa, řešení úprav ne-
bezpečných úseků a křižovatek (Český dům – Zámek + u auto-
busového nádraží), rekonstrukce chodníků a komunikací
v Zahradní čtvrti a Hradební ulici u zdravotního střediska, par-
kovací plochy v Navrátilově ulici.

- Přispět k lepšímu zabezpečení majetku v zahrádkářských kolo-
niích (kamerový systém, pravidelné kontroly Policie ČR).

- Vyčlenit prostředky pro nákup zásahového vozu (CAS) a další
techniky pro místní hasiče pro zvýšení jejich akceschopnosti.

- Dořešit protipovodňová opatření v osadách (Vyšné, Nakolice).
- Vyvíjet tlak ke zvýšení intenzity přítomnosti a aktivity Policie

ČR ve městě a osadách
- I nadále jednat s představiteli dopravců (ČSAD Jihotrans, Čes-

ké dráhy) o zlepšení podmínek cestujících (návaznosti spojů,
čekárny, WC).

5) město (včetně osad), které si uvědomuje, že děti jsou jeho
budoucností, a které je proto zdrojem vzdělaných, aktivních
a úspěšných lidí přinášejících budoucí prosperitu
Chceme tedy například:
- Navýšit kapacitu mateřské školy – zajistit přijetí všech dětí
- Pokračovat ve vytváření podmínek pro kvalitní výuku v ZŠ ,

např. finančně přispívat na dělení tříd v nižších ročnících, při-
dělování bytů pro mladé učitele

- Dokončit rekonstrukci areálu bývalých jeslí a jeho následné využi-
tí pro vzdělávací a výchovné aktivity (MŠ, ZŠ, školní družina).

- Zvýšit přímou finanční podporu pro práci s mládeží a akce za-
měřené na děti a rodiny.

- Podpořit osoby a organizace, které pracují s  mládeží (finanční
a materiální podpora, poskytnutí prostor).

- Snažit se postupně naplňovat Plán prorodinné politiky 2014 – 2018.

6) město (včetně osad), které si váží „svých“ seniorů, chápe jejich
potřeby a neváhá využívat jejich zkušeností a životní moudrosti
Chceme tedy například:
- I nadále finančně a organizačně podporovat vzdělávací aktivity

a kulturní programy pro seniory ve městě i v osadách (PC, in-
ternet, přednášky, koncerty, zapojení při akcích města či KIC,
keramická dílna).

- Pokračovat v postupném zlepšování podmínek pro bydlení
v DPS (II. etapa -  pokračování rekonstrukcí bytů, pořízení no-
vého výtahu).

- V případě zvýšené potřeby hledat možnost rozšíření kapacit
DPS -  například pomocí rekonstrukce dalšího objektu ve městě

- Podporovat rozšiřování nabídky služeb pro rodiny pečující o se-
niory (odlehčovací služby – například tzv. školka pro seniory).

- Aktivně využívat zkušeností a schopností seniorů pro další roz-
voj města.

7) město (včetně osad), které chápe, že nejen prací živ je člověk a
že ke spokojenému životu je důležitá plnohodnotná náplň
volného času a kulturní vyžití.
Chceme tedy například:
- Více přizpůsobovat nabídku kulturních akcí poptávce ze strany

občanů, zároveň však udržet rozmanitost nabídky jak pro obča-
ny, tak i pro a návštěvníky města.

- Dobudovat rekreační zónu v lokalitě U „Viláku“ pro zajištění
koupání a oddechu pro občany

- Podporovat aktivity místních spolků a organizací.
- Podpořit výstavbu nových sportovišť, jejichž vznik bude moti-

vován zvýšením sportovních aktivit dětí a mládeže – in-line
dráha, squash, beach volejbal

- Pokračovat ve finanční, materiální a organizační podpoře tra-
dičních akcí (masopust, čertovský rej, dětské dny, Novohrad-
ská číše, městské hry a slavnosti)

8) město (včetně osad), které si starostlivě chrání kulturní a
přírodní dědictví a využívá je ku prospěchu místních obyvatel
i návštěvníků z jiných měst České republiky i zahraničí
Chceme tedy například:
- Dokončit úpravu veřejného prostranství u Sedlákovce a pokra-

čovat v obnově Zámeckého parku jako bezpečného místa
k procházkám a odpočinku

- Dokončit rekultivaci skládky na Jižním Městě a vybudovat
nový (moderní) sběrný dvůr

- Usilovat o vykoupení pozemků za účelem zajištění nových za-
hrádek a revitalizace lesoparku za kynologickým areálem
(mezi Sedlákovcem a novými zahrádkami)

- Vyžadovat zajištění větší péče o NPP Terčino údolí ze strany
jeho správce tj. správy CHKO Blanský les + ve vlastní režii za-
jišťovat opravu náhodu k vodopádu a komunikací.

- Ve spolupráci s Pozemkovým úřadem obnovit cestu kolem
městských rybníků do Nakolic a  zrekonstruovat komunikaci
do Veveří.

- Pokračovat v postupné rekonstrukci památkových objektů a je-
jich využití (objekt u Údolské brány, městské hradby)

- Podporovat vlastníky nemovitostí v městské památkové zóně
formou příspěvků na opravy fasád, střech či restaurátorských
prací.

9) město (včetně osad), pro které jsou osady rovnocenným
partnerem a které vnímá potřeby a aktivitu jejich obyvatel
Chceme tedy například:
- Pokračovat v rozvoji osad v úzké spolupráci s osadními výbory.
- V rámci rozpočtu města i nadále vyčleňovat finanční prostřed-

ky pro jednotlivé osady, o jejichž využití bude spolurozhodovat
osadní výbor.

- Podporovat zajištění pitné vody v osadách (vodovod, vrty).
- Podporovat tradiční i nové akce pořádané místními organizace-

mi, zejména slavnosti, masopust, dětský den, májka, hasičské
soutěže, setkání rodáků.

Příklady plánovaných akcí:
- Vybudovat zázemí pro osadní a hasičské aktivity v Byňově
- Pokračovat ve výstavbě chodníku v Jakuli
- Vybudovat vodovod a kanalizaci v Údolí (směr HS)
- Rekonstruovat zázemí sálu v Nakolicích
- Zkapacitnit mostek „U Dibďáků“ ve Vyšném
- Dobudovat zázemí u hřiště v Oboře

pokračování na str. 11

Sdružení nezávislých kandidátů
Občané pro zdravé město pokračování ze str. 11
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10) město (včetně osad), které se pečlivě stará o svůj majetek,
zhodnocuje jej a tyto zisky využívá ve prospěch všech svých
obyvatel
Chceme tedy například:
- Nadále usilovat o získání hlavní budovy bývalé roty
- Pokračovat v postupné obnově a rozšiřování vodohospodářské-

ho majetku (vodovod, kanalizace, vrty ad.)
- Efektivně hospodařit v městských lesích v souladu s aktualizo-

vaným plánem péče.
- Ekonomicky výhodně pronajímat nebytové prostory a pozemky
- Dohlížet na hospodárný provoz městského úřadu, základní školy, ma-

teřské školy, technických služeb města a Služeb Nové Hrady s. r. o.
- Snažit se o efektivní provoz městských objektů („Statek“, Pa-

sivní dům, Koželužna, Český dům)

11) město (včetně osad), které zajišťuje a vytváří podmínky pro
poskytování kvalitních a dostupných služeb pro občany.
Chceme tedy například:

Technické služby města
- Pokračovat v  modernizaci a dovybavování kvalitní technikou

za účelem udržení a rozšíření služeb.
- Budovat zázemí TSM v areálu bývalé roty.
- Podporovat zaměstnávání místních občanů v rámci TSM ve spolu-

práci s úřadem práce – sezónní práce, parkoviště, zimní údržba ad.
- Dbát na další zkvalitňování služeb (zimní údržba, pořádek, sečení,

zámecký park, kompostárna, bytový fond, péče o majetek města).
- Pokračovat v prodeji palivového dřeva občanům a umožňovat

po dohodě s lesním hospodářem samovýrobu dřeva.

Městský úřad
- pokračovat v lidském přístupu k projednání potřeb občanů.
- pokračovat ve zvyšování kvality práce úředníků – další vzdělávání
- co nejotevřenějším způsobem projednat a schválit nový územní

plán města

Služby poskytované cizími subjekty
- autobusové nádraží - jednat o zmenšení a rekonstrukci autobu-

sového nádraží a využití jeho části jako parkoviště pro turisty.

- maximálně se snažit udržet a zlepšit chod  dalších veřejných
služeb –  otevírací doba pošty, jednat o navýšení počtu zaměst-
nanců za účelem snížení čekací doby na poště (více než jedno
okénko), udržení pobočky České spořitelny.

- ve spolupráci se spol. LEDAX rozšiřovat nabídku sociálních
služeb pro seniory.

Podrobnější program Vám osobně předáme v nejbližších
dnech. Naše konkrétní návrhy, včetně nákresů, plánků a situací na-
leznete u jednotlivých kapitol programu.

Jsme přesvědčeni, že vedle obsahu volebního programu jsou nemé-
ně důležití také ti, kteří jsou připraveni tento program naplňovat. Na
naší kandidátce proto nabízíme zkušené osobnosti, které již dokázaly,
že jsou schopny úspěšně řídit naše město a plnit sliby. Vedle nich jsou
v našem týmu i noví kandidáti, kteří přinášejí nové myšlenky a elán do
další práce.

Poř. č. Jméno a příjmení Věk Povolání

1. Mgr. Vladimír Hokr 38 starosta města

2. Jan Kollmann 51 regionální manager

3. Mgr. Michal Jarolímek 52 projektový manager

4. Ing. Ladislava Bártová 50 technik rybářství

5. Jiří Vicány 58 vedoucí dopravy

6. Ing. Eva Ševčíková 58 ekonomka

7. Martina Kourková 39 podnikatelka

8. Petr Michale 43 živnostník - instalatér

9. Mgr. Jarmila Kubaláková 57 vrchní sestra

10. Lukáš Winzberger 30 svářeč – seřizovač

11. Pavel Hofer 20 student VŠ

12. Eva Brychová 61 pečovatelka

13. Emil Píša 30 dělník

14. Jiří Plch 32 realitní makléř

15. Libor Hofer 40 řezník

Kandidáti sdružení Občané pro zdravé město Vás tímto zvou ke ko-
munálním volbám 10. a 11. října 2014. Budeme velmi rádi, pokud nás
podpoříte. Váš hlas znamená umožnění společné realizace volebního
programu a následných kroků vedoucích k dalšímu rozvoji našeho měs-
ta a osad.

Hodnocení starosty města 2010 – 2014
Přestože již v minulém NZ došlo k určité-

mu hodnocení končícího volebního období
z pohledu společného úsilí koaličních stran,
rád bych i za sebe učinil malé hodnocení mých
osobních i úkolů a společného působení. Po-
dobné hodnocení již udělali oba místostaros-
tové a k posledním čtyřem rokům se jistě
vyjádří i další členové rady či zastupitelstva.

Chápu, že na konci volebního období i ve
fungující koalici stávající partneři musí být zá-
roveň i konkurenty. Každý z nás se snaží před
volbami nějak zaujmout či vyzdvihnout vlast-
ní kvality či práci. Přesto musím přiznat, že
jsem opět po čtyřech letech překvapen a tro-
chu i smutný z toho, že našim partnerům či ně-
kterým jeho představitelům nestojíme ani za
drobné poděkování za společně zvládnuté
úkoly, za převzetí největšího dílu odpověd-
nosti, zajištění prezentace naší práce v NZ
nebo třeba zvýšené osobní přičinění k zisku
ocenění (např. vítězství v soutěži Obec přátel-
ská rodině) nebo získání části areálu bývalé
roty. Protože však ctím princip koaličního fun-
gování, nechci dělat stejnou chybu a chtěl
bych své hodnocení začít právě od spolupráce
s koaličními partnery.

Přestože naše sdružení Občané pro zdravé
město mělo díky volebnímu výsledku mož-
nost „vládnout“ samostatně, rádi jsme nabídli
pokračování koaličního projektu našim part-
nerům z minulého volebního období, aby-
chom navázali na předchozí společnou práci a
pokračovali v další péči o naše město a osady.
Opět jsme si rozdělili úkoly a snažili se co nej-
lépe pracovat ve prospěch občanů města.

Pepík Vochoska jako 1. místostarosta pře-
vzal dohled nad městskými vyhláškami a díky
svému ekonomickému vzdělání a zkušenos-
tem si vzal na starost dohled nad hospodaře-
ním Technických služeb města a Služeb Nové
Hrady s. r. o. Pan Miroslav Šlenc (2. místosta-
rosta) se společně se mnou věnoval dohledu
nad investičními akcemi, účastnil se kontrol-
ních dnů, prováděl místní šetření k různým
prodejům či pronájmům a především pomohl
při dvou velmi časově náročných úkolech –
kontrole finančních dokladů a jako oddávající
při svatbách.

Oba místostarostové plnili své povinnosti
zodpovědně a rád bych jim za sebe i celé naše
sdružení Občané pro zdravé město poděkoval
za jejich práci a přispění k zvládnutí nelehkých
úkolů. Zároveň bych chtěl poděkovat i Ludvovi

Kasanovi, který koalici doplňoval v zastupitel-
stvu. I on se aktivně zapojil a zastupoval město
např. při jednáních ohledně sociálních služeb a
komunitního plánu. V různých pozicích se do
práce v komisích i výborech zapojili i další čle-
nové koaličních stran a i jim bych chtěl za je-
jich práci, podněty i kontrolní činnost upřímně
poděkovat.

Jak jsem již naznačil v úvodu, z titulu vo-
lebního výsledku jsme převzali hlavní zodpo-
vědnost za koaliční projekt a nejen s ohledem
na obsazení pozice starosty byli připraveni
převzít i největší díl úkolů, zejména při přípra-
vě a získávání dotačních prostředků pro reali-
zaci jednotlivých akcí. Již tradičně byl mým
nejbližším spolupracovníkem a konzultantem
Michal Jarolímek, který se nejen podílel na
přípravě projektových žádostí, ale též převzal
dohled nad některými z nich v realizační fázi.
Zároveň dohlížel na oblast školství, včetně za-
jištění výběrových řízení na pozice ředitelů
MŠ a ZŠ. Jirka Vicány pak byl hlavním kon-
trolorem plnění úkolů rady, podílel se na jed-
náních týkajících se části osad, směny
pozemků či nákupu techniky pro TSM. Mi-

Sdružení nezávislých kandidátů
Občané pro zdravé město pokračování ze str. 10

pokračování na str. 12
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chalovi a Jirkovi bych chtěl samozřejmě tak-
též poděkovat, stejně jako ostatním členům
našeho sdružení, kteří se velmi aktivně zapoji-
li do práce v zastupitelstvu, v komisích, výbo-
rech nebo třeba v honebním společenství.

Na rozdíl od předchozího volebního obdo-
bí byla zcela jiná atmosféra při jednáních za-
stupitelstva, komisí i výborů. V zastupitelstvu
opět zasedly paní E. Koppensteinerová a paní
MUDr. N. Návarová (po dvou letech ji z ro-
dinných důvodů nahradil pan Ing. F. Štangl),
které svými zkušenostmi a rozvahou přispíva-
ly k projednávaným tématům. Mnohem lepší
společnou řeč se vzájemně povedlo najít i
s Ivanem Dorotovičem (aktivně se též zapojil
jako oddávající) a tím pádem se zlepšila i vzá-
jemná komunikace s TJ Nové Hrady.

Jsem rád, že v zastupitelstvu nedocházelo
k žádnému válcování koaliční většinou a že
jsme rozhodovali dle rozumu a ne podle koa-
liční či stranické příslušnosti. V této souvis-
losti bych rád vyzdvihnul zapojení paní
Koppensteinerové, která se účastnila velkého
počtu kulturních a společenských akcí a i vět-
šiny konzultací před jednáním zastupitelstva.
Během těchto jednání jsme měli možnost
v klidu probrat i jiné záležitosti, informovat se
o probíhajících akcích, financování a vyměnit
si názory k aktuálním otázkám (např. shoda
ohledně nepřiměřené finanční náročnosti kou-
pě a opravy domu čp. 9 na náměstí). Paní Kop-
pensteinerová se též účastnila výběrových
řízení na pracovní místa na úřadě či v rámci
zřizovaných organizací. Paní MUDr. Návaro-
vá pak vedla „sociální“ komisi, která řešila ne-
jen sociální otázky pomoci potřebným, ale též
přidělování městských bytů.

Oběma dámám i kolegům zastupitelům
bych chtěl taktéž poděkovat za jejich přínos a
práci a věřím, že v podobném tvůrčím a ne ne-
přátelském duchu bude pracovat i nové zastu-
pitelstvo. Poděkovat bych chtěl i všem dalším
členům komisí a výborů, kteří se pravidelně
účastnili jednání. Speciální poděkování bych
pak rád adresoval také členům osadních výbo-
rů, neboť tito zástupci se spolupodíleli na řeše-
ní otázek týkajících se jednotlivých osad,
výrazně přispěli k jejich rozvoji a k řešení
problémů, které trápily jejich obyvatele.

Již z koaličního hodnocení vyplynulo, jak
velké množství finančních prostředků „přitek-
lo“ k realizaci různých aktivit do našeho města
a osad. Zajištění dotací není lehké, nicméně je
nutno uvést, že mnohem složitější je jednotli-
vé projekty zrealizovat, zadministrovat, vyúč-
tovat a hlavně dotáhnout jejich proplacení.
Vedle volených zástupců tyto aktivity mají
v náplni práce zaměstnanci městského úřadu.
Pro přípravu i realizaci projektů jsme zavedli
pravidelné porady, kterých se vedle paní ta-
jemnice účastnili i kolegové z dalších odborů
tak, abychom společně projekty zvládli. Všem
kolegyním a kolegům z městského úřadu patří
naše poděkování nejen za zvládnutí projektů,
ale za každodenní práci v rámci jejich odborů
a při plnění dalších společných úkolů.

Stejně tak bych nerad zapomněl na zaměst-
nance Technických služeb města Nových Hra-
dů a chci jim poděkovat za jejich péči o město
a osady, městský majetek a lesy či pomoc při
zajištění kulturních a společenských akcí měs-
ta. Poděkování patří také všem pedagogickým
i nepedagogickým pracovníkům mateřské a
základní školy za péči o děti a mládež a zapo-
jení v rámci akcí města.

Na konci volebního období mohu bilanco-
vat i já. Je jasné, že jsem v druhém volebním
období v pozici starosty mohl využít zkuše-
ností z období prvního, což mi umožnilo lépe
rozdělovat a organizovat úkoly (své i ostat-
ních) a s ohledem na více méně sehraný tým
věnovat se řízení a administraci projektů, pří-
pravám nových projektových dokumentací a
získávání peněz na jejich realizaci.

Některé úkoly se podařilo splnit již na za-
čátku volebního období, mnohé jsme s ohle-
dem na jejich komplikovanost řešili měsíce či
roky. Mám na mysli zejména zajišťování fi-
nancí k některým akcím (rekultivace skládky,
rozšíření „Viláku“, revitalizace louky u Sedlá-
kovce, rekonstrukce areálu jeslí), vyřešení
protipovodňových opatření na Janovce nebo
nakonec úspěšnou snahu o získání části areálu
bývalé roty pro potřeby TSM a složek zá-
chranného integrovaného systému. Jednání o
rotě však budou ještě pokračovat a věřím, že
budeme nakonec úspěšní i při získávání hlav-
ního objektu roty.

Aktivita starosty však není jen o projektech
a získávání peněz. Je o celkové péči o občany
a řešení jejich podnětů a problémů, nabídce
volnočasových aktivit a zajištění služeb. Za
největší úspěch z tohoto pohledu považuji udr-
žení výše poplatků za svoz komunálního od-
padu a za vodné a stočné, které se podařilo
zajistit díky úspěšně zvládnutým výběrovým
řízením. Velmi pozitivně též vnímám rozvoj
volnočasových aktivit ve městě i osadách a ši-
rokou a rozmanitou nabídku kulturních akcí a
tvůrčích aktivit. Podařilo se nám též opravit
mnoho městských bytů i některé nebytové
prostory a nabídnout je k rozvoji nových pod-
nikatelských aktivit, které dosud v našem měs-
tě chyběly (fotostudio, drogerie a hračky,
opravna kol, secondhand apod.). Jako velmi
pozitivní vnímám i otevírání nových obchůd-
ků v soukromých objektech, které doplňují na-
bídku pro občany i turisty.

Zejména vznik a udržení se nových obcho-
dů a služeb beru jako důkaz toho, že jde naše
město správným směrem. Přispívá k tomu sa-
mozřejmě mnoho věci, které však svým koná-
ním ovlivňujeme - zejména postupný rozvoj
cestovního ruchu (nárůst návštěvníků, zejmé-
na v mimosezónním období), realizace projek-
tů, díky nimž nachází uplatnění (nákup zboží
či podíl na provádění zakázek) místní podni-
katelé a také větší prezentace našeho města.

Samozřejmě, že i v tomto období nemohu
zapomenout na určité problémy či dosud ne-
vyřešené otázky. Stejně jako i ostatní obyvate-
lé města, i já jsem v určitý moment velmi
negativně vnímal působení partičky mladých
(často drogově i jinak posílených) lidí na ná-
městí či v zámeckém parku, která páchala i
drobné krádeže a obtěžovala místní občany i

turisty. Přestože to nebyl lehký úkol, postupně
jsme díky vlastní iniciativě a ve spolupráci
s Policií ČR dokázali tento problém částečně
vyřešit. I zde si je však nutno si uvědomit, že
řešení není pouze na vedení města, ale spočívá
mnohdy i ve statečnosti občanů, kteří se nesmí
bát na určité věci upozornit, a zejména v pra-
videlné a aktivní činnosti Policie ČR.

V průběhu volebního období jsem samo-
zřejmě vnímal i postesky občanů nad malou
možností koupání v našem městě a chybějícím
dětském hřišti. Jsem proto rád, že jsme již za-
jistili finance pro rozšíření „Viláku“ a že tento
rybník bude již od příštího roku plnit i funkci
koupacího rybníku, kolem kterého bude dobu-
dováno zázemí pro menší děti i dospělé. Otáz-
ku rekonstrukce a doplnění stávajících hřišť
jsme vyřešili díky prémii získané za vítězství
v soutěži Obec přátelská rodině, zcela nové a
velmi moderní dětské hřiště pak bude již
v průběhu října vybudováno na louce u Sedlá-
kovce.

Stejně jako u celé koalice budou volby i
pro mne jasným vysvědčením, zda občané
vnímají mé působení v roli starosty města po-
zitivně či ne. Já osobně jsem vcelku spokojený
s tím, jak jsme zvládli složitou realizaci pro-
jektů ve výši téměř 150 miliónů korun, že
jsme byli úspěšně hodnoceni v rámci soutěže
Obec přátelská rodině a zlepšovali podmínky
pro spokojený život našich občanů. Dokázali
jsme to díky vlastnímu úsilí a tvrdé práci, bez
vazeb na kmotry a aparáty politických stran.
Jak já, tak mí kolegové jsme však při výkonu
našich funkcí zejména zůstali „normálními
lidmi“, kteří vidí a chtějí řešit problémy dru-
hých a s velkým nasazením pracují ve prospě-
ch rozvoje města.

Jak jsem již naznačil v minulých článcích,
mám v případě získání Vaší důvěry i nadále
zájem pokračovat ve funkci starosty. V rámci
předvolebních agitací Vám však nehodlám
slibovat nereálné, nechci si Vás „kupovat“ ani
gulášem, ani jinými způsoby politických
stran. Můj a náš program bude o konkrétních
krocích k udržení a zlepšování podmínek pro
život (např. zvyšování bezpečnosti, udržení
výše poplatků, kvalitní vzdělávací instituce,
nabídka volnočasových aktivit, podpora spol-
ků, řešení otázky bydlení, zaměstnanosti ad.),
o přípravě a realizaci akcí a aktivit pro občany,
nastavení prorodinných opatření a zejména o
lidském přístupu ke každému občanovi. Vě-
řím, že takovýto program a určené cíle pove-
dou k dalšímu rozvoji našeho krásného města
a k tomu, aby jak město, tak osady byly mís-
tem spokojeného života místních obyvatel.
Jako trenér jsem vždy říkal, že chci být tako-
vým trenérem, kterého bych jednou chtěl pro
své děti. Jako starosta se snažím a případně
budu snažit, aby nejen mé děti zde byly spoko-
jené, měly podmínky pro svůj vývoj a vnímaly
Nové Hrady jako místo, kde stejně jako já
chtějí i nadále žít…

Děkuji Vám za spolupráci v průběhu celé-
ho volebního období a i osobně Vás tímto zvu
k volbám, které rozhodnou o tom, kam bude
naše město v dalších letech směřovat.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Hodnocení starosty města
2010 – 2014
pokračování ze str. 11
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Přehled projektů města Nové Hrady za volební období  2010–2014
ROK POSKYTOVATEL

DOTACE: NÁZEV AKCE: VÝŠE DOTACE: CELKOVÉ
NÁKLADY:

2011 ROP Výstavba a modernizace místních komunikací 8 990 398,51 11 887 855,49

MŽP Farmářské trhy v historické kovárně 148 500,00 165 000,00

MK ČR Buquoyská hrobka v Nových Hradech 530 000,00 536 400,00

KÚ Zlepšení kvality veřejného osvětlení města Nové Hrady 91 005,00 182 010,00

KÚ Zajištění výstroje, výzbroje a oprava stříkačky pro SDH N. Hrady 90 000,00 131 901,00

KÚ Divadlo na hradě a v podhradí 30 000,00 48 414,00

KÚ Rožmberské sklářské slavnosti 60 000,00 86 932,00

2011-2012 SFŽP Snížení energetické náročnosti ZŠ 3 779 606,70 7 723 109,00

MMR ČR Regenerace panelového sídliště Nové Hrady - I. etapa 3 816 414,00 6 736 927,00

ROP Obnova veřejných prostranství a zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel města 13 081 897,62 17 589 104,12

ROP Nové Hrady - Investice pro integrovaný rozvoj kultury a kvality společenského a spolkového života 15 231 812,89 21 536 783,50

CRR Polyfunkční pasivní dům v Nových Hradech 7 427 942,00 9 076 576,00

2012 SZIF Zvýšení kvality služeb DPS Nové Hrady - III. etapa 267 684,00 586 398,20

FMP Skanzen státní hranice a železné opony Nové Hrady 188 302,80 223 560,00

ROP Modernizace místních komunikací - zlepšení dostupnosti a bezpečnosti na daných úsecích 8 073 474,39 10 046 250,00

MMR ČR Regenerace panelového sídliště Nové Hrady - II. etapa 4 000 000,00 5 972 540,00

SZIF Rekonstrukce střechy historického objektu Českého domu 257 569,00 3 163 226,00

KÚ Čekejme v suchu a teple 60 000,00 120 136,00

KÚ Jezdíme bezpečněji a dle předpisů 150 000,00 214 632,00

KÚ Modernizace hasičského vybavení SDH v Nových Hradech 30 000,00 60 237,00

KÚ Rekonstrukce požární zbrojnice SDH Údolí, pořízení požárního zásahového vozidla 150 000,00 356 592,00

MK ČR Buquoyská hrobka 540 000,00 558 600,00

Nové Hrady, Jižní Město - větev 6; dešťová kanalizace, splašková kanalizace, přípojka vody 0,00 1 533 259,00

Nové Hrady - obnova vodovodu a kanalizace na náměstí Republiky - I. etapa 0,00 1 119 033,00

KÚ Výtvarné a řemeslné tvoření pro děti a mládež v Koželužně 30 000,00 43 745,00

KÚ Kulturní památky kulturní 30 000,00 42 900,00

KÚ Novohradské Poznávání 2012 30 000,00 42 857,00

KÚ Muzeum Novohradska - propagace muzea 30 000,00 35 710,00

2013 SZIF Modernizace obchodu v Byňově 604 199,00 787 986,00

SZIF Rekonstrukce obchodu na náměstí Republiky v Nových Hradech 512 220,00 695 492,00

Oprava zřícených městských hradeb 0,00 224 679,00

KÚ Instalace šikmé schodišťové plošiny do ZŠ Nové Hrady 282 414,00 470 690,00

Dodávka a instalace serveru a 4 ks PC pro MěÚ Nové Hrady 0,00 344 999,00

MK ČR Oprava střechy a krovu objektu statek 400 000,00 1 046 533,00

Rekonstrukce chodníku podél jižní strany náměstí 0,00 486 887,00

MŽP Trávíme čas v přírodě 310 000,00 422 355,00

Vrty Veveří 366 026,82 444 869,00

KÚ Pořízení pneumatik pro hasičský automobil TATRA CAS 32 30 000,00 54 550,00

KÚ Rekonstrukce dveří požární zbrojnice Údolí 62 000,00 118 191,00

2013-2014 SFŽP Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Nové Hrady 2 721 411,00 3 027 474,00

MŠMT Přírodní a technické vědy bez hranic 150 000,00 260 420,00

Příhraniční kaple - Naučná stezka Pátera Bonfilia 303 600,00 260 420,00

2014 SZIF Modernizace obřadní síně v Nových Hradech 536 579,00 1 437 880,00

ROP Revitalizace Buquoyské hrobky a městského opevnění pro rozvoj cestovního ruchu v N. Hradech 3 522 233,00 4 087 073,00

SFŽP Rekultivace skládky odpadu Jižní Město 7 535 470,00 8 372 745,32

SFŽP Snížení energetické náročnosti Centra volnočasových aktivit v Nových Hradech 6 276 824,00 12 029 811,47

KÚ Pořízení 2 kompletů DP Dräger pro jednotku SDH obce Nové Hrady 96 000,00 111 218,36

KÚ Dodávka a instalace šikmé schodišťové plošiny v objektu ZŠ Nové Hrady 101 640,00 169 400,00

SZIF Rekonstrukce bytů DPS Nové Hrady 720 000,00 1 374 251,45

MMR ČR Regenerace panelového sídliště - III. etapa 2 765 310,00 4 146 939,00

MK ČR Program regenerace MPR a MPZ 510 000,00 1 092 540,00

SFŽP Město Nové Hrady - obnova rybníků 3 589 965,00 4 768 945,00

SZIF Pojďme ven aneb revitalizace veřejného prostranství 225 058,00 394 424,00

CELKEM: 98 735 556,73 146 451 459,91

Přislíbená dotace, odhad celkových nákladů dle uzavřených smluv
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Zamyšlení nad volebním obdobím Ladislavy Bártové
Blíží se čas voleb do zastupitelstva, už 10. a

11. října 2014, a člověk, ať chce nebo nechce,
začíná bilancovat, hodnotit a ohlížet se za prá-
vě končícím obdobím. Bylo řečeno a napsáno
hodně, o tom co se podařilo udělat.

Když jsem před čtyřmi lety byla zvolena do
zastupitelstva za Občany pro zdravé město,
dost dobře jsem si nedokázala představit, co to
obnáší. Teď už to vím. Práce, práce a zase prá-
ce. A k tomu navíc i určitý díl odpovědnosti,
který se zvětšuje a narůstá právě tím, kolik
akcí město dělá a kolik úkolů řeší.

Dá se říct, že je to i časově hodně náročné,
protože než zvednu na jednání v zastupitelstvu
pro něco ruku, musím danou problematiku dob-
ře prostudovat.

Jsem ráda, že jsem mohla svými znalostmi
z oboru rybářství, myslivosti, ekonomiky a
čerpání dotací pomoci při řešení jednotlivých
úkolů.

Jako nováček jsem se rozhodla zapojit se
v práci ve Finančním výboru, který vedla Emil-
ka Koppensteinerová. S dalšími členy výboru
jsme si naplánovali kontroly, které měly prově-
řit, zda je dobře nakládáno s financemi města.
Kontrolovali jsme proto hospodaření organizací
s příspěvky města (školní jídelnu při ZŠ, poklad-
nu města, spolky, mateřskou školku, nájemné
bytových a nebytových prostor atd.).

Naše kontroly ukázaly, že celkově systém
funguje dobře. Přestože jsme neobjevili žádné
velké chyby, mohli jsme zároveň doporučit
některé drobné změny, které například zjedno-
dušují celkem složitou administraci příspěvků
pro spolky a organizace.

Jedna z kontrol byla zaměřena i na hospo-
daření v městských lesích. Je to oblast, o které
se často v různých restauracích „zasvěceně“
hovoří a kritizuje, ale při pohledu na čísla je
jasné, že náš lesní hospodář odvádí velmi dob-
rou práci. V době různých krizí se sice ani tato
oblast nevyhnula problémům s platbami od
odběratelů, ale i zde byla přijata opatření,
která zajišťují velmi rychlé proplácení faktur.

Další oblastí, které jsem se věnovala, bylo
Honební společenství Nové Hrady. Jako zá-
stupce Rybářství Nové Hrady a Města N. Hra-
dy jsem společně se starostou města Míťou
Hokrem a dalšími členy výboru převzala úkol
připravit společenství k tomu, aby na dalších
deset let pronajalo „novohradskou“ honitbu.
Jsem velmi ráda, že na rozdíl od některých
sousedních honiteb, v našem městě nedošlo
k žádným třenicím a především díky největší-
mu vlastníkovi pozemků, kterým je Město
Nové Hrady, a osobnímu přispění starosty
města vše směřovalo k tomu, aby honitbu opět
získali místní novohradští myslivci. MS Nové
Hrady tak získalo jistotu, že v případě správné
péče o honitbu, bude i na dalších deset let moci
v honitbě vykonávat mysliveckou činnost.
V pozici starostky honebního společenství
budu i nadále řešit běžnou agendu HS a věřím,
že vše bude fungovat jako v minulosti.

Uplynulé volební období však pro mne ne-
bylo jen o práci v zastupitelstvu a výborech. I
v osobním a pracovním životě se pohybuji
v oblastech týkajících se životního prostředí.
Pracuji na Rybářství Nové Hrady s. r. o. a ry-
bářem byl i můj otec i děda. Láska k rybářské-
mu řemeslu se zkrátka v naší rodině dědí.

Proto mě hřeje u srdíčka, že i starší syn Tonda
si k tomuto řemeslu „přičuchnul“ a pracuje na
rybářské fakultě Jihočeské univerzity zde na
zámku v Nových Hradech.

S přírodou souvisí i můj velký koníček –
myslivost. K té mě také vedl už od malička
můj otec, který tady na Hradech zakládal
Myslivecké sdružení a byl jeho prvním
předsedou.

O to víc mě těší, že i já jsem členem tohoto
sdružení a pokračuji tak v rodinné tradici.

Pokaždé, když jedu za rodiči do Českých
Budějovic, musím otci vyprávět, co dělají ry-
báři, co myslivci a co zastupitelé na Nových
Hradech. I když jsem velkou část života proži-
la ve „velkém městě“, je moje srdíčko tady na
Hradech. Městu, kterému odpovědně mohu ří-
kat domov a pro tento domov chci taky něco
udělat, abych se tady (a nejen já) cítila dobře.

Proto chci kandidovat i v blížících se vol-
bách do zastupitelstva za Občany pro zdravé
město Nové Hrady. Budu velmi ráda, když
naše sdružení podpoříte svým hlasem. Mys-
lím, že posledních osm let ukázalo, že jako
parta normálních lidí umíme vzít práci a řízení
města za správný konec a máme všichni hodně
nových nápadů i elánu k další práci pro město
a osady. V případě mého zvolení jsem samo-
zřejmě i já opět připravena aktivně pomoci
v oblastech, kterým rozumím a kterým se celý
život věnuji.

Ráda bych Vás proto pozvala k říjnovým
volbám, které Vám umožní, abyste spoluroz-
hodli o tom, kdo bude v dalších čtyřech letech
vést naše město.

Ing. Ladislava Bártová

Komunální volby 2014 – Jak to vidí M. Jarolímek,
kandidát ze SNK Občané pro zdravé město

Po čtyřech letech se opět přiblížily volby,
ze kterých vzejde skupina lidí, kteří budou
naše město vést do roku 2018. Každý volič tak
má nyní možnost sám pro sebe si vyhodnotit
jak si vedla „ta stará parta“, tj. co se jí povedlo,
co se naopak nepovedlo, které sliby splnila či
které nesplnila a proč. Toto vyhodnocení by
asi mělo stát na začátku úvah o tom, jak by
měla vypadat „ta nová parta“, tj. nakolik jsou
pro město a voliče důležité plánované aktivity
a nakolik lze těmto slibům věřit.

Z mnoha jiných měst a obcí lze často slý-
chat, že plnění slibů, které dala vítězná strana
či hnutí je omezeno tím, nakolik bylo nutné
dělat kompromisy ve vztahu k dalším stranám
či hnutím, které s vítězem „spoluvládnou“.
Upřímně řečeno, jde o velmi často používanou
výmluvu, pokud se něco nepodařilo splnit.
V Nových Hradech však nastala po roce 2010
situace, která vítězům voleb, tedy hnutí Obča-
né pro zdravé město, jakékoliv výmluvy to-
hoto typu znemožnila. Hnutí Občané pro
zdravé město získalo v roce 2010 devět zastu-
pitelů do patnáctičlenného zastupitelstva a
tato jasná většina tak získala možnost realizo-
vat všechny své sliby bez kompromisů.

Na druhé straně je však třeba si uvědomit,
že kdo nemusí dělat kompromisy, musí se vy-

pořádat se 100% odpovědností za vše, co činí.
Po celé období, tj. od roku 2010 do roku 2014,
jsme tuto zásadní odpovědnost měli, a to i
přesto, že jsme do „radniční koalice“ přizvali
ČSSD a KSČM. Nutno přiznat, že výhodou
bylo to, že v řadě programových věcí jsme se
s partnery shodovali, takže v podstatě nebylo
sporu o tom, co a jak dělat. Ke cti našich part-
nerů slouží i to, že ačkoliv mohli být tzv.
v pohodě a pouze „se vézt“, nedělali to a pře-
devším díky členům rady, tedy panu M. Šlen-
covi a J. Vochozkovi se snažili v rámci svých
možností pracovat na společném díle.

Podrobné hodnocení toho, jaké tato naše
společná práce přinesla pro město a jeho oby-
vatele výsledky provádět nyní nebudu, proto-
že hnutí Občané pro zdravé město sestavilo
velmi podrobný materiál, ve kterém se bez rů-
žových brýlí pokusilo složit své účty. Z celko-
vého výsledku tohoto „účtování“ jsem byl
poměrně mile potěšen, protože cca 85% vše-
ho, co jsme slíbili, jsme také splnili. Zbytek
jsme alespoň začali plnit nebo se také v několi-
ka případech prostě ukázalo, že vývoj potřeb
se oproti předpokladům změnil a lpění na
našich slibech by bylo neefektivní a bylo by
spíš na škodu, než k užitku.

Osobně jsem rád, že jsem k tomuto výsled-
ku mohl přispět a musím přiznat, že právě ten-
to výsledek se stal impulsem proto, abych i
potřetí kandidoval do zastupitelstva Nových
Hradů. Před každým z minulých volebních
období jsem nejdříve hledal svojí vnitřní moti-
vaci, proč se do komunální politiky zapojit.

Pro období 2006 – 2010 to byla především
snaha změnit způsob vedení města, protože
jsme se s kolegy a přáteli shodovali, že město
může být vedeno k prosperitě i jinak a lépe,
než se to dělo dosud.

V období 2010 až 2014 bylo pro mě velkou
výzvou to, že město nemuselo o řadě prospěš-
ných aktivitách pouze snít, ale že mohlo na
tyto aktivity získat finanční prostředky z ev-
ropských fondů. Připravit kvalitní projekty,
získat na ně peníze a úspěšně zrealizovat plá-
nované aktivity bylo mojí silnou motivací.
V situaci, kdy se o evropských fondech často
veřejně spekulovalo (a někdy i oprávněně), že
z nich nelze čerpat bez pomoci vlivných osob
či stranických sekretariátů (bez ohledu na to,
jestli ČSSD či ODS), jsem hájil názor, že dob-
rý projekt se prosadí vždy, tj. i tehdy, když do
výběru projektů zasahují lobbistické zájmy.
Musím přiznat, že nyní mám dobrý pocit

pokračování na str. 15
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z toho, že se tento můj názor v případě novo-
hradských projektů potvrdil. K tomu, aby naše
projekty často končili na vrcholu seznamu vy-
braných akcí jsme nepotřebovali žádné „pří-
mluvy“. Žádná strana ani vlivní podnikatelé
nám nemuseli „pomáhat“. Vše bylo jen otáz-
kou kvality našich projektových žádostí. A i
díky tomu, se mohly v našem městě v minu-
lých čtyřech letech realizovat investiční pro-
jekty v objemu téměř 100 milionů Kč, což
představuje částku, která se přibližně rovná
dvěma běžným ročním rozpočtům města. Po-
těší přitom i srovnání s jinými městy a obcemi,
protože tolik peněz, kolik se podařilo získat
pro Nové Hrady se podařilo jen málokterému
městu či obci naší velikosti v Jihočeském
kraji.

Paradoxně však se zvyšujícím se počtem
investičních projektů a nárůstem finančních
prostředků, které se nám dařilo pro město zís-
kávat, se mi do mysli vkrádala i pochybnost,
jestli peníze jsou to jediné, co město potřebuje.
A nutno říci, že čím dál víc jsem si uvědomo-
val, že důležitější jsou lidé. Konec konců nač
jsou nám peníze, za které postavíme například
nějakou budovu, když se nakonec nenajdou
lidi, kteří by jí chtěli využívat a ona tak zůsta-
ne prázdná a v podstatě nevyužívaná. Příklad
tzv. pasivního domu je toho čítankovým
příkladem.

Můj názor, se kterým vstupuji do období
2014 – 2018, a který hodlám usilovně hájit bez
ohledu na to, jestli budu zvolen či ne, je proto
dnes jednoznačný. Budoucí prosperita No-
vých Hradů je přímo závislá na tom, jestli bu-
dou v našem městě žít lidé aktivní, podnikaví,
slušní, lidé pozitivně motivovaní. To se určitě
snadno řekne, ale jak to zařídit? Pokud nám
jde o cestu k budoucí udržitelné prosperitě,
pak zcela logicky musíme věnovat pozornost
mladé generaci. Mladí lidé (moje generace
50+ mi snad promine) jsou těmi, kteří budou
stále více ovlivňovat budoucnost našeho měs-
ta. Jací tito mladí lidé budou však dnes závisí
na nás, tj. generaci jejich rodičů, prarodičů,
učitelů a všech dalších lidí, kteří se dětem a
mládeži věnují a aktivně s ní pracují.

Mojí osobní prioritou pro období 2014 –
2018 je proto podpora a reálná práce na aktivi-
tách, které efektivně přispějí k výchově, vzdě-
lávání a formování mladé generace. Mojí
prioritou je to, aby tato mladá generace mohla
svoji aktivitu, nadšení, znalosti a dovednosti
účinně projevovat v Nových Hradech a nemu-
sela se kvůli nenaplnění své seberealizace stě-
hovat do jiným měst. Nejsem ale naivní a vím,
že město vždy bude ztrácet část mladé genera-
ce, která bude z města odcházet za pracovním
uplatněním, za partnery, za poznáním apod.

Naší snahou by ale mělo být, aby tyto ztrá-
ty byly co nejmenší a aby životní podmínky
v našem městě byly natolik kvalitní, že budou
odrazovat k odchodům stávající mladou gene-
raci a naopak motivovat nově příchozí k tomu,
aby se v našem městě usadili.

Pokud mám být konkrétní, tak mohu vy-
jmenovat několik bodů, které chci v rámci vo-
lebního programu Občanů pro zdravé město
prosazovat.
1) Příprava projektů a čerpání dotací na

prospěšné a užitečné aktivity ve prospěch
novohradských dětí a mládeže

2) Prosazovat podporu (nejen morální, ale i
finanční, materiální a technickou) lidem a
organizacím, kteří se aktivně věnují práci
s mládeží mimo jiné i prostřednictvím
zřízení speciálního fondu

3) Navrhovat a realizovat aktivity, které
povedou k zapojování mladých lidí do
veřejného života

4) V příspěvkovém programu města více
zdůrazňovat práci s mládeží a podporovat
to, aby organizace pracující s mládeží
získávaly z příspěvkového programu
města více peněz, než ty, které s mládeží
aktivně nepracují.
Kromě výše zmíněných priorit bych rád

pokračoval i v dosavadním úsilí o dodržování
maximální transparentnosti chování města
vůči obyvatelům, podnikatelům a neziskovým
organizacím. Budu důsledně prosazovat myš-
lenku, že „nestačí dělat jen dobré věci, ale je
nutné tyto dobré věci dělat také dobře“. Chyb-
ným způsobem realizace totiž tyto „dobré
věci“ významně ztrácí na své kvalitě a ve
svém výsledku mohou mít zcela opačný, tj.
negativní efekt. A to si naše Nové Hrady
nemohou dovolit.

Mgr. Michal Jarolímek
(Občané pro zdravé město), kandidát č. 3

Komunální volby 2014
Jak to vidí M. Jarolímek...
pokračování ze str. 14

Volební program 2014
Sdružení nezávislých kandidátů – Novohradsko

Vzdělání
Všestrannou podporu Základní a Mateřské škole bez nutnosti výbě-

ru příspěvků od rodičů, kdy jediným příspěvkem by i nadále měl zůstat
příspěvek na stravu.

Podporu vzdělávacích kurzů pro všechny věkové kategorie.

Pracovní místa
Podpora Akademického a univerzitního centra v Nových Hradech.
Podpora Ústavu komplexních systémů v Nových Hradech.
Podporu stávajícího soukromého podnikání, jakož i podporu každé

nové iniciativě přinášející další pracovní příležitosti do našeho města i
jeho bezprostředního okolí, jenž bude v souladu s celkovou koncepcí
rozvoje našeho regionu.

Všeobecnou podporu celoročního turistického ruchu, který chápe-
me jako nejvhodnější průmysl pro naše město i celý region Novohrad-
ska a do budoucna jej spatřujeme jako velice významný zdroj stálých a
dočasných pracovních příležitostí. S tím souvisí i zajištění větších fi-
nančních prostředků na turistický ruch v našem městě.

Kultura / Volný čas
Podporu všem aktivitám vytvářející vhodné podmínky pro smyslu-

plné trávení volného času našich dětí a mládeže (sport, kulturní, zájmo-
vá a technická činnost, výstavba nových a údržba stávajících sportovišť
a dětských hřišť, což chápeme jako nejlepší prevenci kriminality a dro-
gové závislosti.

Vyčlenění pracovníka MěÚ, který bude informovat zájmové spolky
o možném čerpání grantů.

Podpora motokrosového sportu v pískovně v k.ú. Nakolice.
V areálu TJ Nové Hrady realizovat pokládku umělého trávníku –

prostor tréninkového hřiště, na kterém je možné provozovat sport celo-
ročně, realizace zavlažovacího systému současného fotbalového hřiště.

Podporu všem tradičním kulturně společenským akcím (Dětský ma-
sopust / Masopust, veřejné posezení s dechovkou, Mikulášská nadílka,
Novohradská číše, plesové – seniorské akce, Dětský den ad.).

Zahájíme jednání s ČSAD Jihotrans a.s. a Českými drahami o znovu
zpřístupnění čekáren na autobusovém a vlakovém nádraží v Nových
Hradech.

Zkulturnění prostor pro kontejnery – uložení do zastřešeného a
uzavřeného prostoru.

V zimním období vytvoření umělého kopce na sáňkování v místech
pod Autobusovým nádražím (vytvoření formou svozu odklizeného
sněhu Technickými službami města). Toto místo je z pohledu bezpeč-
nosti nejlépe zvolenou možnou variantou (zákaz vjezdu vozidel, v od-
poledních hodinách menší provoz autobusů) a tím bude zachováno
vyšší procento bezpečnosti všech účastníků.

Zabezpečení  / Bezpečnost
Zachování základní dopravní obslužnosti formou hromadné dopra-

vy minimálně na stávající úrovni s důrazem na návaznost spojů jednot-
livých dopravců.

Zlepšení dopravní situace našeho města (údržba, oprava, rekon-
strukce silnic, zvýšení počtu dopravních zrcadel např: náměstí Republi-
ky, obě Základní školy, obec Vyšné a Nakolice, Zdravotní středisko -
přechod k autobusovému nádraží , křižovatka u čerpací stanice – znovu
otevřít jednání o kruhovém objezdu v tomto místě. Do doby vybudová-
ní kruhového objezdu je třeba v tomto místě upravit ostrou zatáčku ve
směru od Údolí, které je ve velmi špatném stavu a ohrožuje především
nákladní vozidla.

Podporu individuálních rekonstrukcí městských bytů, podporu při
výstavbě rodinných domů, jakož i podporu údržby a oprav u stávají-
cích nemovitostí sloužících k bydlení.

pokračování na str. 16
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Zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče přímo v našem městě
vč. zachování lékařské služby první pomoci v Trhových Svinech.

Zvýšení bezpečnosti, kontrolu dodržování veřejného pořádku i pra-
videl silničního provozu, kdy chceme zahájit jednání o zřízení Městské
policie, která bude sloužit nejen k právním potřebám občanům Novo-
hradska, ale také k častým kontrolám vytipovaných míst kde dochází ke
konzumaci alkoholu mladistvých a požívání psychotropních a omam-
ných látek – viz městská vyhláška. Vybudování kamerového systému,
který bude dohlížet na vytipovaná místa, na kterých k porušování
vyhlášky dochází.

Příprava nových parkovacích míst (ulice Česká), ostatní problema-
tické úseky.

Pečlivou a důkladnou údržbu města, kdy je naprosto nezbytné pro
její zabezpečení vytvořit odpovídající finanční, materiální i personální
podmínky, přičemž patřičný důraz je nutné klást nejenom na celoroční
údržbu veřejných prostranství, ale i všech budov a nemovitostí
v majetku města.

Zachování pobočky České spořitelny a.s. v Nových Hradech.
Změna provozní doby České pošty a. s. v Nových Hradech (délka

polední pauzy, otevírací doba v sobotu dopoledne).
Podpora SDH – zvýšení finanční podpory (nákup potřebného vyba-

vení pro záchranu a vyproštění zraněných osob z havarovaných vozi-
del, ostatní vybavení pro kroužek mladých hasičů, ostatní vybavení pro
výjezdové jednotky SDH).

Realizace a možnost zvýšení kvalifikace členů SDH.
Zproštění, nebo snížení poplatku za svoz komunálního odpadu – dle

věkové kategorie (děti do 15-ti let a senioři).
Zpevnění – rekonstrukce komunikace vedoucí do Terezina údolí

(penzion Hamr a Lázničky a k vodopádu).
Zlepšení přístupnosti cyklistické stezky vedoucí z Nových Hradů

směrem na Veveří a dále na Šejby
Možná si po přečtení našeho volebního programu právě teď říkáte,

že je tento program hodně konkrétní, ale uvádíme pouze věci, které nás
v současné době pálí a které bychom chtěli změnit.

Finance na výše uvedené navrhované změny bychom chtěli čerpat
z části z Evropských fondů, z části od příslušných ministerstvech Vlády
ČR a z části z vlastního rozpočtu města.

Sdružení nezávislých kandidátů – Novohradsko

KANDIDÁTNÍ LISTINA
Sdružení nezávislých kandidátů

– Novohradsko,
ve volbách do Zastupitelstva města Nové Hrady

ve dnech  10. – 11. 10. 2014

1. Ivan Dorotovič, 46 let,
policista, Nové Hrady, bez politické příslušnosti

2. Ing. Zdeněk Dorschner, 38 let,
živnostník, Nové Hrady, bez politické příslušnosti

3. Radek Homolka, 33 let,
směnový mistr, Nové Hrady, bez politické příslušnosti

4. Helena Žiaková, 43 let,
bankovní poradce, Nové Hrady, bez politické příslušnosti

5. Monika Šnokhausová, 44 let,
podnikatelka, Nové Hrady, bez politické příslušnosti

6. Vladimír Gregor, 24 let,
seřizovač, Nové Hrady, bez politické příslušnosti

7. Marie Procházková, 59 let,
učitelka MŠ, Byňov, bez politické příslušnosti

8. Václav Dolejší, 36 let,
směnový mistr, Nové Hrady, bez politické příslušnosti

9. Anna Vohosková, 56 let,
expedientka, Byňov, bez politické příslušnosti

10. Denisa Gregorová, 40 let,
dělnice, Nakolice, bez politické příslušnosti

11. Patrick Zeča, 22 let,
řidič, Nové Hrady, bez politické příslušnosti

12. Milan Hajný, 50 let,
bezpečnostní pracovník, Nové Hrady, bez pol. příslušnosti

13. Richard Kubát, 38 let,
zedník, Nové Hrady, bez politické příslušnosti

14. Pavel Hrvola, 54 let,
řidič-opravář, Údolí, bez politické příslušnosti

15. Jan Dolanský, 38 let,
živnostník, Nové Hrady, bez politické příslušnosti

Slovo k občanům
V minulém čísle Novohradského zpravo-

daje hodnotili svoji práci představitelé města,
kteří se spolupodíleli svojí každodenní prací
politika na rozvoji města a plnění svého voleb-
ního programu. Dovolte mi prosím, abych vás
spoluobčany informoval i já o tom, jak jsem
jako zastupitel celým čtyřletým volebním pro-
cházel a co jsem vůbec dělal. Bude toho mno-
hem méně, než napsali moji předchůdci, ale
někdy možná méně znamená více.

Po volbách v roce 2010 jsem byl zvolen
jako jediný zastupitel za Sdružení nezávislých
kandidátů do Zastupitelstva města Nové Hra-
dy. V zastupitelstvu jsem byl zvolen předse-
dou Kontrolního výboru, který pracoval ve
složení Ivan Dorotovič, František Leštianský,
Pavla Doubková, Petr Michale a Vít Soubusta,
který se následně tohoto postu člena KV vzdal
a byla za něho nominována Marie Dvořáková.
Kontrolní výbor byl svolán za čtyřleté období
celkem 13x, z toho se sešel pouze 10x, 3x ne-
mohl být ani zahájen pro nepřítomnost nadpo-
loviční většiny jeho členů a to i přesto, že vždy
na začátku kalendářního roku byl zpracován
časový plán Kontrolního výboru. Pro nově

vzniklé Zastupitelstvo města bych chtěl pou-
ze doporučit, aby strany a sdružení navrhova-
ly členy, kteří mají chuť a hlavně čas ve
výborech a komisích pracovat. Je třeba též
uvést, že členka našeho sdružení paní Halena
Žiaková pracovala po celé volební období ve
Finančním výboru.

Dále jsem měl tu čest, být pověřen oddává-
ním. Tato činnost mě bavila a to hlavně proto,
že jsem měl výborné spolupracovnice matri-
kářky paní Jarku Oppolzerovou a Dášu Šabat-
kovou, kterým chci za čtyřleté sezónní
svatební období moc poděkovat. A abych ne-
zapomněl, též patří veliký dík paní Marii
Tauchmanové, která složila krásnou svatební
řeč, která se velmi líbila nejenom mně, ale sa-
mozřejmě samotným novomanželů a svateb-
ním hostům, kteří nám často po obřadu za
krásnou řeč děkovali. No a jestli jsem byl
dobrým oddávajícím, musí zhodnotit hlavně
ti, které jsem kdy oddal.

Koalice měla v Zastupitelstvu města veli-
kou převahu, celkem 12 zastupitelů, a my
„opoziční“ jsme byli pouze 3. Schválně píšu
nad slovem „opoziční“ uvozovky, protože jsem
si za celé čtyři roky nepřipadal jako opoziční
zastupitel, neboť se domnívám, že na tak malém
městě jako jsou Nové Hrady, by měli všichni

zastupitelé pracovat hlavně pro občany a
zbytečně se nedohadovat a nehrát občanům ko-
medie na veřejném Zastupitelstvu. Myslím si,
že na důležitých věcech, projednávaných v za-
stupitelstvu, jsme se dokázali napříč koalicí a
opozicí rozumně dohodnout ku spokojenosti
občana.

V letošních komunálních volbách opět
kandiduji za Sdružení nezávislých kandidátů
– Novohradsko, kde jsme na naší kandidátce
udělali několik změn. Během předvolební
kampaně nečekejte od našeho sdružení žádné
negativní výstupy proti současnému vedení
města, prostě na žádném tvrdém předvoleb-
ním boji se podílet nebudeme. Myslím si, že
vysvědčení jednotlivým stranám a sdružením
vystaví v letošních volbách pouze občan
našeho města.

Na celý závěr mi dovolte, abych poděkoval
všem zaměstnancům Městského úřadu v No-
vých Hradech, se kterými jsem měl možnost
spolupracovat a jednat během celého čtyřleté-
ho volebního období.

Přeji vám všem občanů šťastnou ruku a jas-
nou mysl při výběru vašich favoritů a hlavně
přijďte volit..

Ivan Dorotovič

Volební program 2014
Sdružení nezávislých kandidátů – Novohradsko
pokračování ze str. 15
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Vážení spoluobčané,
ve dnech 10. a 11. října 2014 se konají volby do Zastupitelstva města Nové Hrady.
Dovolujeme si Vám proto prostřednictvím Novohradského zpravodaje představit našich de-

set základních programových bodů, tým kandidátů a společný cíl včetně pozvání na závěr.

Komunální volby 2014 – volební program
1) Nezvýšíme cenu vodného a stočného
- zpracujeme podklady pro převzetí a sa-

mostatné provozování vodohospodářské-
ho majetku města Technickými službami
po ukončení koncesní smlouvy s firmou
ČEVAK

2) Nezvýšíme poplatek za odstraňování
komunálních odpadů

- od poplatku za odstraňování komunálních
odpadů osvobodíme děti v roce jejich na-
rození + jeden následující rok

- současný stav třídění odpadů (sklo, papír,
plast) rozšíříme o sběr oděvů, případně
dalších odpadů

3) Zmodernizujeme Technické služby
města, úměrně zvýšíme počet
pracovních míst

- rozšíříme strojní park k údržbě veřejné ze-
leně a k úklidu chodníků a komunikací

- nabídku a provádění služeb přizpůsobíme
potřebám občanů města a okolních osad

4) Zajistíme větší bezpečnost občanů
ve městě

- vyčleníme část finančních prostředků
v rozpočtu města jako příspěvek na vyba-
vení a provoz služebny Policie ČR za úče-
lem zajištění pravidelných služeb na
území města

5) Zasadíme se o rozvoj prorodinné
politiky města

- udržíme v základní škole kvalitní výuku, vy-
bavení, stravování a činnost školní družiny

- zvýšíme kapacitu mateřské školy, nabíd-
neme rodičům delší prázdninový provoz
mateřské školy

- využijeme objekt „JESLE“ především pro
potřeby místního školství a zdravotnictví

- po již započatých úpravách zatraktivníme
místa aktivního odpočinku pro rodiny
s dětmi včetně architektonického řešení:
Zámecký park, dětské hřiště za Zahradní
čtvrtí, rybník Sedlákovec, lokalita přírod-
ního koupaliště Olejový rybník

- přiblížíme kulturní a spolkový život více
zájmu občanů, upravíme počet a zaměření
kulturních akcí

6) Podpoříme individuální bytovou
výstavbu, budování a opravy chodníků,
komunikací, rekonstrukce a opravy
bytů a domů

- nabídneme motivační ceny pro zájemce
o městské stavební parcely – ZTV Jižní
Město, cca 50 parcel v pěti etapách

- budeme pokračovat v modernizaci Domu
s pečovatelskou službou

- rozšíříme počet parkovacích míst
- vybudujeme v lokalitě Pod Zámeckým

u Buquoyské hrobky parkoviště a lavičky
jako zázemí smutečních obřadů

- vytvoříme nové bytové jednotky: rekon-
strukce domů (čp. 14, čp. 59)

- umožníme provádění veřejných zakázek
malého rozsahu místním podnikatelům

7) Zvýšíme podporu aktivit místních
spolků směřujících především
k výchově a vzdělávání dětí a mládeže

- zjednodušíme Pravidla pro poskytování
finančních prostředků spolkům na jejich
činnost a pořádání veřejných akcí

- zavedeme grantový servis pro spolky ve
formě pomoci investičního odboru města
při získávání finančních prostředků

- zkvalitníme areál Tělovýchovné jednoty
Nové Hrady: zázemí pro diváky, In–line
dráha, správce objektů bude spadat pod
Technické služby města

8) Připravíme plánfinancování postupné
obnovy požárního vybavení a techniky všem
Sborům dobrovolnýchhasičůve městě

- Nové Hrady, Údolí, Byňov, Nakolice

9) Vyzdvihneme význam místních osad,
podpoříme volnočasové aktivity

- stanovíme finanční částku pro jednotlivé osa-
dy podle potřeb, ne podle počtu obyvatel

- Byňov: vybudujeme dětské hřiště na návsi
- Jakule: zajistíme opravu komunikace

včetně dostavby chodníku
- Údolí: vybudujeme rekreační hřiště, kanali-

zační a vodovodní přípojku směrem na Horní
Stropnici, upravíme lokalitu u kapličky

- Nakolice, Vyšné, Obora: budeme se zabý-
vat zajištěním pitné vody

- Veveří, Jedlice, Mýtiny: podpoříme opravu cest

10) Od r. 2015 zavedeme Tržní řád
- stanovíme tržní místa ve městě, umožníme

občanům města prodávat vlastní přebytky
- zakážeme podomní prodej a nabídky rea-

lizované bez předchozí objednávky ze
strany občana

Co úplně není v kompetenci nebo
v majetku města, ale chceme to
také změnit?
- současný stav autobusového nádraží
- údržba krajiny v Terčině údolí
- dopravní dostupnost občanů za prací

a kvalita silnic

Společný cíl, pozvání
S plnou odpovědností jako lídr kandidátky

Vám vážení spoluobčané nabízím tým zkuše-
ných lidí, který je připraven v případě Vašeho
zájmu a ve spolupráci s Vámi, odpovědně řídit
naše město v dalším čtyřletém období. Naše
práce je týmová, proto i rozhodování a řízení
města na všech jeho úrovních bude probíhat
transparentně. U starosty města preferujeme
100 procentní pracovní úvazek. Bude-li výsle-
dek voleb pro náš tým příznivý, jsme připrave-
ni převzít i tuto nejvyšší volenou funkci.

Město Nové Hrady má ve svém vlastnictví
nemalý movitý a nemovitý majetek, který ma-
ximálně využijeme k plnění volebního progra-
mu. Zaměříme se především na bytové a
nebytové prostory, stavební pozemky, komu-
nikace, zemědělské a lesní pozemky včetně
městských lesů, vodní plochy a vodohospo-
dářský majetek.

K osobě lídra kandidátky: jsem zaměst-
nán v klasickém zaměstnaneckém pracovním
poměru v soukromé společnosti na manažer-
ské pozici. Dále jsem řadovým členem Zastu-
pitelstva Jihočeského kraje, kde nezastávám
žádnou uvolněnou funkci a neuvolněným
místostarostou města Nové Hrady.

Nabízím Vám společenský přístup a sluš-
nost, umění se dohodnout a zájem využít novo-
hradský lidský a odborný potenciál k rozvoji
našeho města.

Využijte svého volebního práva a přijďte
zvolit kandidátku č. 1 pro náš společný cíl:

SPOKOJENÍ  OBČANÉ
A PROSPERUJÍCÍ  MĚSTO

NOVÉ  HRADY
Jménem kandidátů místní sociální demokracie

Bc. Josef Vochoska, lídr kandidátky

Tým kandidátů
Představujeme Vám tým kandidátů, který
je složen z lidí s prokazatelnými zkuše-
nostmi v oblasti manažerské (ekonomika,
projektování, administrativa), pedagogické,
bezpečnostní, spolkové a podnikatelské:

1) Bc. Josef Vochoska
ekonom, místostarosta,
člen Zastupitelstva Jihočeského kraje

2) Alena Kedrušová
ředitelka Technických služeb města
Nových Hradů

3) Mgr. Tomáš Rolínek
pedagog, projektový manažer

4) Miloslava Soubustová
manager prodeje – Česká pošta s. p.

5) Ing. Ludovít Kasan
člen Zastupitelstva města,
předseda MO – Český rybářský svaz
Nové Hrady

6) Bohumila Vochosková
vedoucí vychovatelka družiny
při Základní škole v Nových Hradech

7) Martin Brychta
státní zaměstnanec, místopředseda
Mysliveckého sdružení Nové Hrady

8) Stanislava Kovářová
důchodce

9) Stanislav Sladký
starosta Tělovýchovné jednoty Sokol
Nové Hrady
10) Marie Dvořáková

ekonom, účetní
11) Stanislav Papoušek

řidič Technických služeb města,
velitel Sboru dobrovolných hasičů
Nové Hrady
12) Michal Weger

technik, předseda Mysliveckého sdružení
Nové Hrady
13) Josef Klíma

soukromý podnikatel – elektro
14) Václav Strapek

řidič, opravář zemědělských strojů
15) Miroslav Tuscher

elektro-technik
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KVALITNÍ ŽIVOT
SPOLEČNÉ ÚSILÍ
ČESTNÉ LIDI
MÍT CÍL
Cílem našeho volebního programu je vytvářet podmínky pro kvalitní
život, bydlení, práci, kulturní a společenský život ve prospěch všech
občanů města a jeho okolí. Zabránit odlivu mladých lidí. Našimi priori-
tami jsou:
¡ prohlubování kvalitní samosprávy s lidmi pro lidi, odpovědnosti,

otevřenosti, průhlednosti, transparentnosti, veřejné kontroly a in-
formovanosti, efektivnosti, vynakládání finančních prostředků
¡ zkvalitňování služeb pro občany s důrazem na rozšiřování zdravot-

ní péče o odborné lékaře, sociálních služeb, technických služeb,
modernizace a rozšiřování kapacit DPS
¡ vytváření podmínek pro rozvoj bydlení s důrazem na nájemné byd-

lení s nákladovým nájemným. Udržení výše nákladového nájemné-
ho podpora rozvoje pracovních příležitostí a dopravní obslužnosti
¡ vytváření podmínek pro další rozvoj předškolních a školních zaří-

zení, jejich modernizace. Zajištění míst v MŠ, ZŠ, ŠD podle potřeb
rodin s dětmi. Zřízení mikrojeslí

¡ podpora činnosti spolků, zájmových organi-
zací s důrazem na práci s dětmi a mládeží.
Zachování tradičních akcí jako Masopust,
Novohradská číše apod.

¡ rozvíjení podmínek pro volnočasové aktivi-
ty, rozšiřování sportovišť, veřejné koupališ-
tě, dětské hříště

¡ zkvalitňování životního prostředí, péči
ochranu a čistoty města. Zajistit dostatek
kvalitní pitné vody a udržet výši vodného a
stočného. Vybudování funkčního sběrného
dvora a udržet výši poplatku za svoz kom.
odpadu. Dokončit rekonstrukci náměstí.

¡ usilovat o bezpečný domov a ulici. Dobu-
dování chodníků, přechodů pro chodce,
oprava místních komunikací. Vytěsnit par-
kování z náměstí na záchytná parkoviště.
Vytvořit parcely pro garáže. Zajistit větší
přítomnost Policie ČR

¡ usilovat o získání objektu bývalé roty PS do
majetku města.

S LIDMI  PRO LIDI

NAŠI KANDIDÁTI:
1. Josef Sýkora 1944 důchodce N. Hrady KSČM

2. Miroslav Šlenc 1942 důchodce N. Hrady KSČM

3. František Leštiansky 1949 důchodce N. Hrady KSČM

4. Zdeněk Hriňa 1954 mistr N. Hrady KSČM

5. Stanislav Kropík 1957 dělník N. Hrady bez pol. př.

6. Ladislav Kopřiva 1938 důchodce N. Hrady KSČM

7. Jiřina Konečná 1958 pokojská N. Hrady KSČM

8. Milan Horáček 1945 důchodce N. Hrady KSČM

9. Jiří Staněk 1973 dělník N. Hrady bez pol. př.

10. Zdeněk Kučera 1941 důchodce N. Hrady KSČM

11. Alena Staňková 1949 důchodce N. Hrady KSČM

12. Jan Ferenčík 1952 dělník N. Hrady KSČM

13. Miroslav Vrchota 1959 technik N. Hrady KSČM

14. Luboš Talíř 1959 dělník N. Hrady KSČM

15. Josef Matourek 1948 důchodce N. Hrady KSČM

Kulturní ohlédnutí slovem
Hodnocení je důležité nejen vůči těm, kterým je slibováno, ale i pro

toho, kdo slibuje. Bez sebereflexe, sebehodnocení a vyúčtování „má dáti
– dal“, se stěží jde dál. V oblasti komunální politiky je jednoznačně nej-
vhodnější a nejdůležitější čas pro hodnocení konce volebního období.

Proto bych se také nyní ráda ohlédla, ačkoli v mém případě je to tro-
chu složitější. Byla jsem v období 2010-2014 členem sdružení Občané
pro zdravé město a zároveň zaměstnancem KIC Města Nové Hrady.

Pohled na Kulturu v obecních či maloměstských podmínkách je ně-
kdy takovým „horkým bramborem“. Vedení města občas Kulturu
chválí a zdůrazňuje, jak bohatou kulturní nabídku podporuje, a to teh-
dy, kdy se to právě „hodí“ a jindy zase v obavách, že by voliči nebo
opozice nadávali, že se za Kulturu „vyhazuje“ zbytečně moc peněz, tak
se možná bojí veřejně uznat a přijmout fakt, že za „málo peněz nemůže
být hodně veselé muziky“. Tenhle princip náhledu funguje nejen u nás.
Boj o peníze na Kulturu je i jinde, na jiných úrovní a institucích.

Ale pokud máme v našem městě pěkné a opravené budovy určené
pro kulturní a společenský život, tak bychom měli mít pro ně i adekvát-
ní obsah. Pokud máme ve městě atraktivní kulturní památky, tak by-
chom si měli toto dědictví také vychutnat. Pokud máme ve městě lidi,

kteří chtějí žít kulturně, tak bychom měli být rádi. Ale hlavně si přiznat,
že Kultura má společenskou hodnotu, že není zadarmo a že to s sebou
nese nemalé finanční náklady.

Hodnocení Kultury aneb do jaké míry může být moje
hodnocení objektivní
Jak nejlépe změřit kvalitu Kultury?

Je to kvalitní žánrově vyvážená nabídka kulturních akcí? Je to počet
prodaných vstupenek? Je to uspořádání koncertu nejlepšího a nejpopu-
lárnějšího zpěváka v naší vlasti? Je to spokojenost diváků po kulturní
akci? Je to velký nebo částečný kultivující dopad na návštěvníky kul-
turní akce a aktivit? Je to finanční zisk z akce? Je to zatraktivnění města
díky kulturní nabídce ve prospěch cestovního ruchu s dopadem na míst-
ní drobné živnostníky? Asi už tušíte, že tím chci dojít k odpovědi, že do
mozaiky hodnocení Kultury patří všechno vyjmenované, od každého
trochu, a to s ohledem na to, o jakou konkrétní akci či aktivitu se jedná,
komu a čemu je určena, jaký má cíl a smysl.

pokračování na str. 19
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Malé ohlédnutí za uplynulým obdobím:

Žánr DIVADLO
Několik let už nabízíme letní divadelní představení pro děti, která bý-

vají součástí hradních slavností, Novohradského hraní a v srpnu se konají
každý čtvrtek na hradním nádvoří. Tato divadelní představení jsou vždy
hojně navštěvována a diváci odcházejí spokojeni. Letos jsme přidali pro
děti i dvě mimoletní představení a pro dospělé zařadili do nabídky vý-
borné představení Lordi (zámecké divadlo) a o jednom srpnovém čtvrtku
zábavného Žižku, co běžel k Táboru (také pro starší děti).

Uspokojení a radost mám také z toho, jak se „vyvíjí“ neformální di-
vadelní seskupení Novohradské (s)prosté divadlo, které má na kontě už
tři „divadelní kusy“ (které se nám doufám podaří někdy zreprízovat)
a že jsme letos dostali odvahu zrealizovat hranou prohlídku zámku a
s poučením a humorem se dotkli naší historie. Věřím a přeji si, aby toto
pokračovalo dál, protože možností jak toto divadlo „zneužít“ ve městě
plném památek, je opravdu dost. To, co se nám podařilo s divadlem za-
tím udělat, bylo pro mne vždy příjemné a jsem vděčná všem
dobrovolníkům-ochotníkům, že se do hraní zapojili.

Žánr HUDBA
V tomto žánru se „hraje“ často o větší peníze, ale není to stoprocent-

ní podmínka. To, že zpěvák či kapela, nejsou mediálně „provaření“ ješ-
tě neznamená, že jsou špatní. Je hodně muzikantů, co opravdu umí, ale
nemají nálepku „superstar“. Několik pěkných letních koncertů se poda-
řilo uskutečnit během dvou let na dvorku Kulturně-spolkového domu a
vždy s pěknou diváckou atmosférou.

Jako pozitivum vnímám uskutečnění Novohradské hudební trilogie.
O jejím smyslu, obsahu a programu jsem v našem zpravodaji psala dva
roky docela podrobně, takže informací bylo dost. Ohlas na koncerty a
význam Trilogie je pozitivní, návštěvnost byla vzestupná, a tak dou-
fám, že i vážná hudba se v našem městě bude těšit zájmu dál.

Co se týče žánru populární hudby, či jak u nás klasifikujeme „hudba
pro mladé“, to by vydalo na samostatnou kapitolu, pořádný finanční roz-
bor, technické podmínky, zvážit jaká by byla reálná návštěvnost akce, atd.
A měla by to být akce dotovaná nebo výdělečná? Tři pokusy už u nás byly
(včetně pokusu soukromého subjektu) a ztroskotalo to vždy na malé náv-
štěvnosti. Ale proč neudělat čtvrtý pokus, když to budoucí vedení města
vezme mezi svoje priority? A když na to budeme mít, řekl by klasik.

Aktivity VÝTVARNÉ
Městským prostorem pro prezentaci výtvarného umění v našem

městě je Koželužna. Dnes lze o ni říct, že je aktivní celý rok. Podařilo se
v ní uspořádat několik pěkných výstav a vždycky jsem byla ráda, když
vystavujícím výtvarníkem byl někdo z našeho města či regionu. A také
jsem měla radost z toho, že Koželužnu využila několikrát základní ško-
la pro výstavu výtvarných prací žáků na konci školního roku a že se na
výstavy chodili dívat učitelé se svými žáky (ZŠ, ŠD i MŠ). Součástí
programu Koželužny se staly i výtvarné a tvůrčí dílny, jednak ty pravi-
delné pro malé děti a také ty prázdninové, vhodné jak pro děti, tak pro
dospělé. Výtvarným a tvořivým činnostem jsme tedy věnovali celkem
příjemně dostačující prostor.

Akce VZDĚLÁVACÍ
Z akcí vzdělávacích bych připomněla například cestovatelská pro-

mítání, poznávací výlety, letní akci Novohradské Poznávání a za pos-
lední dva roky i muzejní přednášky, které jsou spojené se vznikajícím
Novohradským muzeem. Věřím, že právě zde nás čeká ještě spoustu
zajímavých setkání, aktivit a poznávání. No a do vzdělávacích akcí
bych mohla snad zařadit i dva letní Hudební týdny pro děti, které se
uskutečnily v roce 2012 a 2014. I zde je velký potenciál, jak na to
navázat a podporovat dál.

Co dál, co víc, co jinak
Některé náměty a vize pro další období, které bych chtěla před-

ložit Radě města na další období (vybírám několik tipů)

Hradní, zámecké nebo městské slavnosti?
Pět let za sebou jsme pořádali červnové hradní slavnosti, vždy s ně-

jakou historickou tématikou, a tři roky se podíleli na organizaci slav-
ností zámeckých. Do dalšího období bych chtěla navrhnout změnu, a to
takovou, že bychom střídali (třeba ob dva roky) městské „civilní“ slav-

nosti na náměstí s historickými slavnostmi na jiných objektech. Bylo by
to určitě tzv. ozdravné a více pestré. Trochu tomu nahrává i zhoršující
se zázemí na hradě, kde nejsou vhodné prostory pro zázemí pořadatelů
a účinkujících, což u akce s takovým rozsáhlým programem je proble-
matické. Ohledně spolupráce se zámkem jsem docela optimista a byla
bych velmi ráda, kdyby například dveře Zámeckého divadla byly pro
nás otevřeny i nadále.

Veřejná prostranství
S předchozím bodem souvisí i využívání veřejných prostranství

pro pořádání kulturních a společenských akcí. V současné době to je
jeden z velkých společenských trendů, jak lidi dostat víc k sobě, jak se
společně bavit a pozitivně ovlivňovat klima v obci a městě. Sice to
není pro naše město něco zcela nového (Gastroslavnosti, Dětský den,
Tanečně-hudební večer, Čertovský rej, oslavy hasičské, to vše je pří-
kladem takového typu akce), ale možná se vrátíme i k těm drobnějším
kulturním akcím, které jsme už dříve pořádali, třeba „hudební podvečer
u kašny“. Ovšem musíme připustit, že to budou všechno akce, ze kte-
rých nebude žádný příjem a zohlednit to v rozpočtu.

Ráda bych pokračovala i ve využívání prostoru Na palubě, kde jsme le-
tos uspořádali „hraní společenských her“ a bylo to moc pěkné. Vidím
v tom dobrý potenciál na zábavný prázdninový program zejména pro děti.

Kulturně-spolkový dům
Městský objekt Kulturně-spolkový dům (KSD) už za svého krátké-

ho fungování nabídl několik pěkných kulturních a společenských akcí.
A to nejen akce pořádané městským KIC, ale i ostatními institucemi a
zájmovými organizacemi. Věřím, že s dalším dovybavením objektu a
dokončením realizace Novohradského muzea se KSD ještě více „otev-
ře“, nabídne akce nové, třeba nízkonákladové a že přijdou nové nápady
jak v létě dvorek více využívat.

Finanční prostředky pro kulturní dění ve městě
Poslední tři roky (po přesunu KIC pod Město N. Hrady) byl rozpočet

KIC značně ponížen, což bude nadále neudržitelné. A to i vzhledem
k tomu, že v majetku Města je už několik budov, které mají sloužit ke kul-
turnímu, společenskému a dalšímu vyžití v našem městě (Koželužna,
KSD, Muzeum, Český dům, bývalé jesle – budoucí centrum volnočaso-
vých aktivit). Proto bude nutné téma „peníze na Kulturu“ a na naplnění
činností těchto budov poctivě otevřít a jednat o tom, jak bude všechno fi-
nancované a personálně či organizačně zajištěné. Osobně nejsem ani spo-
kojena s objemem peněz na kulturní akce pořádané KIC. Mám celkem
dobré srovnání a povědomí o tom, jak je financovaná Kultura v jiných
městech, a tak mým nejbližším úkolem bude přesvědčit novou Radu města
a zastupitele o navýšení rozpočtu pro aktivity KIC na další období.

Otevřenost a spolupráce
Na konci loňského roku se v našem městě uskutečnila anketa s dota-

zy na spokojenost obyvatel města a osad na sociální a prorodinou politi-
ku, na služby a práci škol, města, kulturního a informačního centra atd.
Byl to pro mne určitý podnět (a částečně i zlomek zpětné vazby s ohle-
dem na množství vyplněných anket), co by mohla „městský kultura“
nabídnout, zlepšit či doplnit. Některá přání (třeba dobré tipy na kapely)
jsem skutečně ještě doplnila do letošní kulturní nabídky, byť trochu s ri-
zikovým dopadem na rozpočet Kultury. Považovala jsem prostě za dů-
ležité nějakou reakci učinit. A ačkoli mám samozřejmě svoji profesní
vizi, koncepci, plány co a jak v „městské kultuře“ dělat a podporovat
dál, tak bych ráda na anketu navázala. V současné době začínám sesta-
vovat kulturní nabídku a koncepci na příští rok a po komunálních vol-
bách ji opět půjdu před Radu města obhajovat. Chce se někdo z vás,
kteří čtete má slova, ke stávající kulturní nabídce nějak osobně vyjádřit,
ptát se, informovat? Máte své zajímavé a „tajné“ tipy na kapely, divad-
la, výtvarníky či jiné umělce? Chcete se podílet na kulturním děním
v našem městě? Ať už pracujete v oboru, který má s kulturou něco
společného či nikoli, ráda se s vámi při tématu „městská kultura“
setkám. Určitě z toho vzejde něco dobrého.

Ve svém krátkém zhodnocení jsem se mohla dotknou jenom zlomku
naší práce, která byla vždy konána se snahou nabídnout kvalitu, pes-
trost a byla určena všem lidem. Je toho samozřejmě víc, co bych měla
„na srdci“, co ještě rozebrat, informovat, navrhovat, plánovat, udělat,
vyzkoušet atd. , věřím, že k tomu bude i nadále příležitost.

K. Jarolímková

Kulturní ohlédnutí slovem pokračování ze str. 18
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Kulturní ohlédnutí obrazem aneb malá ukázka toho, co městské
kulturní a informační centrum za poslední čtyři roky nabídlo

Hradní – Rožmberské slavnosti 2011 Malování na novohradském náměstí 2014

Divadelní představení pro děti na hradním ná-
dvoří 2011 Hraní Na palubě 2014

Hudební týden pro děti 2014

Muzejní přednáška 2014

Koncert na Dvorku – Oskar Petr a Jirka Vopava 2013

Novohradské (s)prosté divadlo 2013 Poznávací výlet po Novohradsku 2012



říjen 2014 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 21

Klášterní slavnosti
Ve dnech 20 – 21. září proběhly v Nových Hradech Klášterní slav-

nosti. Slavnosti začaly úžasným koncertem duchovní hudby MUSICA
DA CHIESA v kostele sv. Petra a Pavla. Myslím, že pro všechny, kteří
se ho účastnili, to byl skvělý zážitek a možnost načerpání nové síly a
energie. Během koncertu byl divákům prezentován soubor historických
hudebních nástrojů v podání pana Tomáše Najbrta a P. Jaroslava Koneč-
ného. Bylo zajímavé, že každý z nich uměl hrát na několik různých ná-
strojů a o každém nám také řekl nějakou perličku. Vrcholem vystoupení
bylo, když nám oznámili, že si můžeme přijít na tyto hudební nástroje
zahrát. A my jsme vůbec neváhali a začali hrát…

Druhý den pokračovaly slavnosti slavnostním průvodem se sochou
sedmibolestné Panny Marie. Průvod šel z kostela kolem celého náměstí
a zpět, kde poté začala slavnostní MŠE SVATÁ. Průvod doprovázel ha-
sičský sbor, skupina hudebníků z rakouského Heinrichsu a v kostele
jsme měli možnost slyšet hlasy chrámového sboru z Klokot.

Po skončení mše svaté se již otevřela klášterní zahrada, kde byla
možnost občerstvit se. Ať jste ochutnali cmundu, klobásu, guláš anebo sladké koláče,
věřím, že Vám chutnalo. Pro děti byla možnost zapojit se do dětské olympiády, která
obsahovala šest úkolů. Tak například – překážková dráha, šikovní rybáři anebo vy-
svobození z pavučiny… Aby děti získaly odměnu, musely absolvovat všechny úlohy.
Po jejich splnění, běžely do „klášterního obchůdku“, kde na ně čekaly pěkné ceny.

Byla možnost posedět, promluvit si s přáteli, něco dobrého si dát na zub, zabavit
děti a to za příjemného poslechu dechové hudby. Kolem poledne se mírně rozpršelo,
ale déšť neměl dlouhého trvání, a tak jsme po pár minutách mohli v programu pokra-
čovat. Divadlo, které bylo plánováno na 14. hodinu, jsme pro jistotu přesunuli pod
střechu kláštera, kdyby si to déšť náhodou rozmyslel. Manželé Kyselkovi to s dětmi
umí. Docílit toho, aby byly pozorné, nerušily a aktivně se zapojily do divadelního
dění, není jen tak. DIVADLO LUK a jejich představení O Budulínkovi mělo úspěch!

V průběhu klášterních slavností byla možnost přehlídek kostela i kláštera s výkla-
dem průvodců. Vstup byl zdarma. Jsme rádi, že jste o prohlídky projevili zájem
a snad jste se i něco nového dozvěděli a líbilo se Vám u nás.

Všem pomocníkům, dobrovolníkům a návštěvníkům děkujeme!
Za rok na viděnou!

11. 10. 2014 – Světový den hospiců
Co je Světový den hospicové a paliativní péče?

Světový den hospicové a paliativní péče je jednotná akce na osla-
vu a podporu hospicové a paliativní péče na celém světě. Letos je
stanoven na 11. října a heslo zní: “Dosáhnout univerzálního pokrytí
paliativní péče: koho to zajímá? My se o to snažíme!“

Cílem Světového dne hospiců a paliativní péče je především
upozornit na potřeby lidí s terminální diagnózou a jejich rodin –
v oblasti zdravotní, sociální, praktické, duchovní. Vytváří se prostor
pro diskusi o těchto tématech, aby mohlo dojít ke zlepšování dostup-
nosti hospicové a paliativní péče po celém světě. Akce také pomáhá
získat prostředky na podporu a rozvoj hospicové a paliativní péče.

Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň Vás při této příležitosti zve
k otevření nových prostor, které budou sloužit pro účely kontaktní-
ho místa a charitativního obchůdku. Veřejnost bude mít příležitost
dozvědět se více o fungování hospice, pracovníci a dobrovolníci
rádi poskytnou informace o jednotlivých službách. Těšíme se na
setkání s každým z Vás - 11. října 2014, 10:30 hod, ul. Sv. Čecha 20
– prostor bývalé plicní ordinace.

Více informací najdete na:www.kleofas.cz a www.worldday.org
Mgr. Renata Jáchimová, sociální pracovnice hospice v Třeboni

Když se z vědy stane
nezapomenutelný zážitek…

(Letní školy pro středoškolské studenty byly podpořeny
z projektu CZ.1.07/1.1.14/01.0037 Youth Club II

– podpora technického a přírodovědného vzdělávání
na středních školách)

Ve dnech od 29. června až 26. července 2014 se v Nových Hradech
konal pod záštitou Ústavu komplexních systémů FROV Jihočeské uni-
verzity další cyklus letních škol pro středoškolské a vysokoškolské stu-
denty z České republiky, ale i jiných zemí, například Mexika, či
Ukrajiny a USA. Organizace pod taktovkou paní Nadi Štysové jim po
celý měsíc zajistila ubytování, plnou penzi a mnoho obohacujících zá-
žitků. Avšak to hlavní, proč my, studenti, jsme zde byli, byla práce na
našich projektech a ruku v ruce s tím i otestování nového softwaru na
ukládání a sdílení protokolů, jež dokumentovaly naši práci. Odměnou
nám byla nejen bohatá zkušenost, nová přátelství a možnost poznat co
to věda doopravdy je, ale i finanční odměna ve výši 3 000 korun.

Když jsme první týden našeho měsíčního vědeckého maratonu při-
jížděli, mnozí z nás se již vraceli na dobře známé místo. Po poučení o
bezpečnosti nám začala doslova šňůra exkurzí a přednášek na mnohá
zajímavá místa nejen do Rakouska, kde jsme navštívili např. expozice
Ars Electronica, výrobnu elektronických zařízení Eaton Schrems či
Donau Universität Krems, ale i do našeho okolí, kde jsme poznávali
mimo jiné i naší květenu v nedalekém Terčině údolí. Zatímco jsme
vstřebávali nové informace, byl tu další týden a čas na přípravu projek-
tů, mnohdy jen teoretickou, u jiných i zahájení po stránce praktické.
Poznávali jsme se s našimi lektory a sami navzájem. Zjišťovali jsme, že
Mexičani dovedou být velmi zábavná společnost, katamarán se neřídí
tak snadno jak to vypadá a že volejbal nemusí být pouze záležitostí ho-
din tělocviku. Zkrátka, dobře jsme se sešli. Pod palbou stále zajímavěj-
ších a mnohdy i vtipných a velmi poučných přednášek se nám projekty

SBĚR OBNOŠENÉHO ŠATSTVA
Klášter Božího Milosrdenství oznamuje, že

v době od 6. 10. do 19. 10. 2014
bude opět probíhat sběr obnošeného šatstva v rámci

humanitární sbírky OS Diakonie Broumov.
Věci přinášejte, prosíme, v igelitových pytlích denně od

8.00 do 16.00 hodin. Děkujeme. pokračování na str. 22
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mezi tím hezky rozběhly. Byl za námi již třetí
týden a my dokončovali… Všichni začali
tušit, že se blíží konec našeho krásného a
pestrého měsíce.

S úderem půl deváté ve čtvrtek čtvrtého
týdne nadešel čas prověřit, jak pilně jsme pra-
covali na našich projektech. Začal cyklus na-
šich prezentací, kde jsme všem v 12 minutové
chvilce představili naši práci, výsledky a od-
povídali na mnohé záludné dotazy publika
i odborné poroty. Když všichni se ctí uhájili
své projekty, představili jsme plakáty shrnující veškerou práci. Vyso-
koškoláci měli ještě půl dne k dobru, jejich čas nadešel s úderem čtrnác-
té hodiny. Odměnou bylo pozvání do vyhlášené cukrárny od našich
lektorů, či uznalé pokývání hlavou a pochvala. Finanční odměna nebyla
to hlavní, proč jsme tam byli a tak to byla jen sladká třešnička na zatra-
ceně velkém dortu. Mnozí z nás, se rozhodli po domluvě s lektorem na
projektech pokračovat i nadále, bez ohledu na to, že věda je zejména
neskutečná dřina vyžadující píli, trpělivost a dovednost “najít si práci”.

Za tento nesmírně krátký měsíc jsme získali velké zkušenosti, vě-
domosti, nová přátelství, ale i nevšední zážitky jakými jsou plavba na
katamaránu, či motorovém člunu, taneční párty, šachové zápolení
s velmistrem, volejbalové miniturnaje či cokoli jiného, co vás jen na-
padne, že studenti mohli ve volném čase spáchat. To i mnoho jiného
mne nutí zopakovat něco, co již jsme všichni řekli při svých prezenta-
cích, ale nikdo z nás to nebere jen jako frázi ze zdvořilosti. To něco je
obrovské DĚKUJEME! Vám všem, kteří jste věnovali organizaci a ve-
dení našich projektů svůj čas a energii, zejména paní Nadě Štysové,

stejně tak jako všem lektorům. Nenechali jste nás nikdy na holičkách,
vždy nás svědomitě vedli a se vším pomohli. Vše co jsme žádali, jsme
dostali, na vše nám bylo odpovězeno tak, jak nejlépe jste dovedli. Pře-
vedli jste nás přes všechna úskalí, která věda mladým studentům jen
může skýtat a nikdy nás neprávem nekritizovali, ačkoli s námi mladými
to občas je náročné… Například, když se nám nechce vstávat, nebo na-
opak sedět nad výzkumem tak dlouho jak si žádá. Jmenovitě děkujeme
Ing. Vítězslavu Březinovi, CSc., Iloně Slepičkové, Šárce Beranové,
Vladimíru Kotalovi, Prof. RNDr. Daliboru Štysovi, CSc., Ing. Petru
Císařovi, Ph.D. a všem dalším, jejichž jména se sem již bohužel ne-
vtěsnají. Byli jste skvělí a vážíme si vaší práce, díky které, se staly
Nové Hrady již “srdeční záležitostí” mnohých z nás.

Na závěr bych chtěl už jen všechny ostatní, mladé studenty, kteří
mají rádi vědu a chtěli by si ji vyzkoušet v praxi, pozvat na příští ročník.
Neváhejte, stojí to za to, a kdo to promešká, o hodně přijde!

S vděčností účastník Summer School 2014
Filip Vomáčka jménem všech ostatních účastníků

Novohradská skatepark show pro děti ze základní školy
V pondělí 22. 9. 2014 jsme uskutečnili skatepark show. Za podpory

bikerů, ale nejen bikerů, protože kluci z Borovan, ve složení Jan To-
mek, Adam Čeněk a Václav Valíček, jsou spíše již kaskadéři, kteří to
umí pořádně „rozjet“. Slovy Adama Čeňka a Honzy Tomka: „Strach je
od toho aby se překonával“. Tímto heslem se řídila i celá akce, která
překonala spousty počátečních organizačních nezdarů a pokusů, které
se nakonec transformovaly ve skvělou show, kterou kluci pro základní
školu předvedli. Backflip, jak se říká slangově v bikerském žargónu
saltu vzad (s kolem, 5 m vysoko, 2 m do dálky), byl třešničkou na po-
myslném skateovém dortu. Ovšem i další kaskadérské kreace rozprou-
dily emoce v řadách žáků základní školy v Nových Hradech. Naší show
se zúčastnilo celkem sedm tříd. Od třetí třídy, až po nejstarší třídu
devátou.

Kluci z Borovan všem předvedli a vysvětlili základní návyky správ-
ného chování na skateparku, že se nejedná o místo určené k „zevlová-
ní“, ale ke sportu a měli bychom k tomu tak i přistupovat. Proto bylo
skvělé sledovat skatepark následující dny potom. Zaplňoval se dětmi,
kteří byly stále nadšeni, z toho co viděli v pondělí. Jsme si vědomi situ-
ace, že se mnozí občané města bojí své děti pouštět na skatepark, a že pověst onoho místa v jejích
očích jen kvete kriminálními živly. Proto jsem velice rád, že jsme tuto akci uskutečnili a mohli
tyto mýty alespoň částečně vyvrátit.

Lukáš Brousek spolu s Patrikem Smrčkem se zavázali od této soboty, dokud počasí dovolí,
učit zájemce základním trikům na skateboardu, ale také správnému chování ve skateparku. Zá-
roveň je to možnost pro rodiče podívat se na svoje ratolesti, a mnohdy by to bylo i velice žádoucí,
protože právě některé malé děti si pletou skatepark s klouzačkami a prolézačkami. Tím se však
pletou pod kola ostatním a vzniká problém. Rodiče by v tomto směru měli také plnit svoji úlohu
a děti více usměrňovat. Přijďte se proto v sobotu dopoledne s kluky seznámit, jistě vám rádi

poradí čemu se ze začátku vyvarovat.
Tímto chceme poděkovat starostovi No-

vých Hradů, Míťovi Hokrovi za podporu a tě-
šíme se na další, tentokrát mnohem větší
událost, která se bude konat pravděpodobně
začátkem příštího roku. Ve větším, s více kas-
kadéry, bikery, skaťáky, bruslaři, snad i lepším
počasím, a dalšími odvážnými lidmi, kteří
umějí udělat show. Tak jako tomu bylo toto
pondělí.

Antonín Bárta a Lukáš Brousek

Míta Hokr s dětmi

A došlo i na autogramy...Zleva: Adam Čeněk, Jan Tomek a Václav Valíček

Backflip v podání Honzy Tomka

Když se z vědy stane...
pokračování ze str. 21
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¢ čtvrtek 16. října od 18.00 hodin
ThMgr. Alois Sassmann: Rodopisné putování Novohradskem

Přednáška se bude věnovat historii rodů na Novohradsku. Autor představí některé rody, na
něž narazil při svém bádání v jihočeských archivech a při práci na svém vlastním rodokmenu.
Ten zahrnuje i předky z konce 15. století, kteří pocházeli ze vsí kolem Nových Hradů. Autor
uvede archivní prameny, ze kterých je možné čerpat pro rodopisnou práci na Novohradsku a
představí dobové materiály včetně fotografií, které během svého bádání nasbíral. V neposlední
řadě představí své hlavní literární dílo v podobě čtyř částí knihy Kořeny.

Autor je český publicista zabývající se genealogií, historií a vlastivědou jižních Čech. V le-
tech 2005–2011 připravoval v Českobudějovickém rozhlase u posluchačů oblíbený pořad Koře-
ny, z něhož vzešli již zmiňované publikace.

¢ čtvrtek 30. října od 18.00 hodin
Ing. Jitka Šáchová a Ing. Lukáš Šácha:
Staré ovocné odrůdy na Novohradsku

Staré ovocné stromy zůstaly v krajině Novohradska jako němí svědci zaniklých vesnic. Před-
náška bude věnována možnostem záchrany těchto tradičních odrůd ovocných stromů a podle
možností letošní úrody představí některé odrůdy jabloní a hrušní typických pro Novohradsko.

Autoři se záchranou starých odrůd ovocných stromů zabývají od roku 1999. Ve svém volném
čase vyhledávají staré ovocné stromy především v lokalitách zaniklých osad a samot na Novohrad-
sku. Za tu dobu zaevidovali více než 900 stromů starších než sedmdesát let. Jejich snahou je z původ-
ních přestárlých stromů odebrat rouby, vypěstovat nové stromky a ty vrátit zpět do krajiny.

¢ čtvrtek 13. listopadu od 18.00 hodin
Pavel Mörtl:
Mizení lidských sídel na Novohradsku a Benešovsku po roce 1945

Odchod německy mluvícího obyvatelstva z pohraničí (1945-1947) a postupný příchod dosíd-
lenců změnil po staletí neměnnou strukturu lidských sídel. Od roku 1951 byli v důsledku vzniku
zakázaného a hraničního pásma mnozí dosídlenci přinuceni svá obydlí opustit. Jak tato místa vy-
padají po více než šedesáti letech bude jedním z témat této přednášky.

Autor je badatel a publicista, rodák z Velkých Skalin pod Kohoutem, od roku 1990 neúnavný
“brázdič a zkoumatel” jihočeského i šumavského pohraničí. Tisíce fotografií, stovky kilometrů
na lyžích, na kole i pěšmo, stovky hodin v archivech, desítky “prohmataných” turistických i ji-
ných map. Za svůj největší badatelský úspěch autor považuje oživení a prohloubení historie pla-
vení dřeva v Novohradských horách. Naopak mu zůstává v mysli nedokončená práce o dějinách
českého školství v bývalém polit. okrese Kaplice.

¢ čtvrtek 27. listopadu od 18.00 hodin
PhDr. Michaela Selmi Wallisová, Ph.D.:
Počátky a rozrod Vítkovců – archeologický výzkum sídla Vítka z Prčice

V roce 2011 bylo připomínáno smutné výročí 400 let vymření rodu Rožmberků po meči.
V listopadu 1611 zemřel poslední vladař Petr Vok a naposledy byla otevřena hrobka pro muž-
ského příslušníka rodu. Zdá se tedy velmi symbolické, že právě v roce tohoto výročí byla naleze-
na část původního sídla Vítka I. z Prčice, zakladatele rodu Vítkovců, tj. i Rožmberků.

V létě 2011 v rámci revitalizace Vítkova náměstí v Prčici Česká společnost archeologická,
o. p. s. provedla předstihový archeologický výzkum. Když se již zdálo, že sídlo bylo zničeno vel-
kými zemními zásahy, se vedle několika sloupových jam a negativů zídek objevil rozsáhlý za-
hloubený objekt z přelomu 12. a 13. století. Kromě velkého množství keramiky zde byly
nalezeny tři prsteny (snad nějaký měl na prstě sám Vítek nebo někdo z jeho družiny), klíče, ša-
chová figurka a další cenné předměty, které jasně dokázaly exkluzivitu života na tomto místě
koncem 12. století. Kromě samotného příběhu Vítka z Prčice bude náplní přednášky rozrod Vít-
kovců a historie nejznámějšího českého rodu – Rožmberků.

Přednášející je archeoložka z České společnosti archeologické, o. p. s., vedoucí výzkumu na
Vítkově náměstí v Sedlci-Prčici. Zabývá se na archeologii středověku se specializací na městské
prostředí. 16 let působila v Národním památkovém ústavu – Praha. Jejími nejbližšími tématy
jsou historie Nového Města pražského či středověké židovské hřbitovy.

Další informace k přednáškám na KIC Nové Hrady,
tel.: 386 362 195, 602 150 208, www.kicnovehrady.cz
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Amor aeternus, závěrečný
koncert druhého ročníku

Novohradská hudební trilogie
Na poslední zářijovou a sváteční neděli jsme naplánovali třetí kon-

cert letošního ročníku Novohradské hudební trilogie. Po červencové
bardské opeře v provedení J. Zahradníka na hradě a po klavírním recitá-
lu M. Vojtíška v zámeckém divadle, jsme vás pozvali do novohradské-
ho kostela sv. Petra a Pavla na koncert duchovní hudby baroka.

Program koncertu Amor aeternus byl sestaven ze skladeb S. Bacha,
J. G. Reuttera, A. Reichenauera, J. A. Plánického a J. D. Zelenky. Té-
matem uvedených skladeb byla duchovní láska, její uplatnění v barokní
hudbě a bylo možné porovnat styly různých komponistů – jak téma du-
chovní lásky uchopili a jaké prostředky volili k jejímu vyjádření.

Pozvání vystupovat na koncertě přijali mladí muzikanti, kteří hráli
na kopie dobových nástrojů - V. Podroužek (barokní hoboj), J. Matyá-
šová a D. Podroužek (barokní housle), B. Karnetová (barokní viola),
V. Nejedlý (barokní violoncello), O. Bernovský (cembalo) a sopranist-
ka Zuzana Kavalík Zaimlová. Jejich vystoupení bylo velmi pěkné, ať
už díky krásnému a procítěnému zpěvu Zuzany Zaimlové, nádhernému
zvuku barokního hoboje, příjemnému „naladění“ toho hudebnímu
seskupení mladých lidí. A také umocněné výbornou akustikou a
samotným prostředím kostela.

Děkuji prostřednictvím našeho zpravodaje ještě jednou všem účin-
kujícím a také všem návštěvníkům koncertu, pro které byla jistě posled-
ní zářijová neděle určitě díky koncertu o něco krásnější a sváteční.
Novohradské farnosti děkuji za dobrou spolupráci a vstřícnost při pořá-
dání závěrečného koncertu Novohradské hudební trilogie 2014.

K. Jarolímková

Vážení přátelé, příznivci kvalitní krásné hudby,
v letošním podzimu vstupuje Kruh přátel hudby při Základní umělecké škole F. Pišingera

v Trhových Svinech do jubilejní 40. koncertní sezóny s nabídkou šesti koncertů.
Během 40 let se na koncertní scéně Kulturního domu v Trhových Svinech vystřídalo mnoho

kvalitních interpretů hudby, ať už sólových hráčů nebo komorních těles. Ve zdejším regionu
jsme měli za dobu existence KPH možnost slyšet nespočet krásných hudebních děl v neméně
krásném podání neméně významných umělců. Prostor dostalo i mnoho mladých začínajících
umělců, pro mnohé z nich to leckdy znamenalo i první krůčky na uměleckou dráhu.

40. sezónu zahájí 22. října 2014 svým recitálem vynikající brazilská pianistka Patricia Bretas.
Listopadový termín 26. 11. bude patřit mladým českým umělcům klavíristovi Ivo Kahánkovi

a klarinetistovi Irvinu Venišovi.
V předvánočním čase nás jistě potěší a sváteční čas navodí vystoupení členů Spiritual

Quintetu.
Nový rok 2015 bude zahájen koncertem 18. února programem Walingerova kvarteta.
V jarním termínu 25. března mezi nás zavítá patron naší školy violoncellista pan prof. Franti-

šek Pišinger a zahrají violoncellista Petr Nouzovský a akordeonista Jan Horák.
Jubelejní 40. sezónu uzavře koncertní vystoupení umělce vybraného z „Listiny mladých“
Vážení přátelé, věříme, že jsme pro Vás připravili pestrou kvalitní koncertní nabídku, že si

každý posluchač vybere to, co je mu milé a co ho potěší a obohatí.
KPH Vám děkuje za přízeň a přeje v této hektické době zklidnění a zastavení se s krásou a po-

žitkem z umění. Se srdečným pozdravem výbor KPH

KIC Nové Hrady zve
na zájezdové představení

muzikál Mauglí
(Gábina Osvaldová a Ondřej Soukup)

Divadlo Kalich, Praha

Sobota 11. 10. 2014, 14.30 hod.
Cena vstupenek 599,- Kč a 399,- Kč

+ cena za dopravu autobusem
odjezd z N. Hradů v 8.00 hod.

Přihlášky na KIC N. Hrady,
tel.: 386 362 195, 602 150 208

Podzimní
Novohradské hradní slavnosti

sobota 25. 10. 2014
Začátek v 10.30 hodin

V programu bude historický šerm, divadlo, dobová hudba
Od 14 do 15 hodin je na programu  Živé rozhlasové vysílání

Výletů s Dvojkou z Nových Hradů, které moderuje Václav Žmolík.
Během celého dne hry a soutěže pro děti.

Vstupné plné 80 Kč, snížené 40 Kč (děti od 6 do 15 let, studenti),
senioři 50 Kč, rodinné vstupné 200 Kč. Součástí vstupného na

slavnosti je možnost absolvovat ve vypsaných časech od 9.30 do
16 hodin zdarma prohlídku I. prohlídkové trasy hradu.

Akce se koná za každého počasí.
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Pravidelné aktivity v Koželužně

Prorodinné aktivity pro děti a rodiče
Pondělí: 13.00 – 18.00 hod.

Tvůrčí dílna a klub pro nejmenší (0–6 let s rodiči)

Středa: 13.00 – 17.00 hod.
Výtvarný kroužek pro malé i větší děti

Sobotní prorodinné aktivity

¡ 25. 10., 22. 11., 20. 12.
vždy od 14 do 17 hodin.

Do aktivit se můžete zapojit během celého roku nebo docházet
pravidelně. Přijďte se seznámit s formou práce otevřených skupin
s připraveným výtvarným programem a v pěkném a inspirativním
prostředí.

Aktivity zajišťuje:
Lucie Sovová, 774 766 676, lu.sovova@seznam.cz

Výzva ke spolupráci:
příprava stolního kalendáře 2015

Žádáme všechny zástupce spolků, zájmových organizací, škol
a dalších subjektů, kteří chystají a plánují kulturní, společenské
nebo sportovní akce pro veřejnost v našem městě a v osadách, o za-
slání podkladů do stolního kalendáře na rok 2015 (uveďte prosím:
datum a název akce, pořadatelskou organizaci, případně zašlete fo-
tografii k akci z letošního roku).

Termíny akcí pro rok 2015 prosím nahlaste v Kulturním a infor-
mačním centru Nové Hrady nejpozději do 10. listopadu 2014.

Kontakt: Kulturní a informační centrum Nové Hrady,
nám. Republiky 46 (přízemí radnice), tel.: 386 362 195,
e-mail: infoc@novehrady.cz Děkujeme všem za spolupráci.

Přehled divadelních představení, koncertů a pořadů, které se konají
v nejbližší době a na které je možné si zakoupit vstupenky v KIC
Nové Hrady – přízemí radnice:

Divadelní představení pro děti:
¡ 4. a 18. 10. – Jak jsem byl Cyrano – Malé divadlo, ČB
¡ 11. 10. – Etiketa pro sígry – Malé divadlo, ČB
¡ 12. 10. – Jak si pan Pinajs kupoval od kocoura sádlo

– Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 19. 10. – Zapomenutý čert – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 22. 10. – Gulliver´s Trek – Malé divadlo, ČB
¡ 25. 10. – Kašpárek v rohlíku – Malé divadlo, ČB
¡ 26. 10. – Rumcajs loupežníkem – Divadlo U Kapličky, ČB

Divadelní představení:
¡ 2., 18. a 20. 10. – Holka nebo kluk – Jihočeské divadlo, ÆB
¡ 3. 10. – 29. 11. – Maribel a podivná rodina – KC Panorama Hluboká n. Vlt.
¡ 4. 10. – Carmen – DK Metropol, ČB
¡ 4. a 9. 10. – Job Interviews – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 11. a 18. 10. – Dokonalá svatba – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 14. a 30. 10. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 15. 10. – Blackout – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 15. 10. – Jo, není to jednoduché – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 15. 10. – Dobře rozehraná partie – KD Veselí n. Luž.
¡ 16. a 17. 10. – Louis a Louisa – Malé divadlo, ČB
¡ 17. a 24. 10. – Podivín – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 22. 10. – Yerma – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 22. 10. – Vše o ženách – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 29. 10. – Hrdinské činy prostého lidu českého – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 31. 10. – Muž sedmi sester – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 20. 11. – Prokletí nefritového škorpiona – KD Veselí n. Luž.
¡ 21. 11. – Včera, dnes a zítra (scénky F. Holzmanna) – Borovany
¡ 26. 11. – Hvězda – KD Vltava, ČB

Koncerty, festivaly a zábavné pořady:
¡ 2. 10. – Trio Symbioza – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 8. 10. – No Name – DK Metropol, ČB
¡ 8. a 9. 10. – Jihočeská filharmonie: I. Ženatý (housle)

– Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 10. 10. – Dirty Blondes + Queens of Everything – Café Klub Slavie, ČB
¡ 11. 10. – Alishi & Mišmaš – Café Klub Slavie, ČB
¡ 15. 10. – Cantus Trium Musicorum

– Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 16. 10. – Pavol Hemmel & Prúdy – DK Metropol, ČB
¡ 11. 10. – J.A.R. 25 let – Café Klub Slavie, ČB
¡ 22. 10. – Z čeho je hudba udělaná? – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 24. 10. – Jihočeští trubači: koncert k poctě sv. Hubertovi

– Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 24. 10. – Mezcla Orqestra – Café Klub Slavie, ČB
¡ 30. 10. – Lenka Filipová Concertino – DK Metropol, ČB
¡ 31. 10. – Žlutý pes – Café Klub Slavie, ČB
¡ 31. 10. – Hudba duše – Katedrála sv. Mikuláše, ČB 4. 11.

– Jihočeská filharmonie a Jane Monheit – DK Metropol, ČB
¡ 11. 11. – Karel Plíhal – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 12. 11. – Co s námi dělá hudba – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 13. 11. – Miro Žbirka – DK Metropol, ČB
¡ 19. 11. – JF: P. Remenár (SK) – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 26. 11. – JF: Filharmonické dechové kvinteto

– Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 28. 11. – Asonance – DK Metropol, ČB
¡ 3. 12. – David Koller Unplugged 2014 – DK Metropol, ČB
¡ 3. 12. – JF: J. Talich, S. Vladar (A) – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 7. 12. – Pavel Šporcl Gipsy Fire – DK Metropol, ČB
Bližší informace k výše uvedeným představením najdete na
www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem

Výstava obrazů

„O krajině, květech a lidech“
Ludmila a Markéta Mazancovy

Tvorba Ludmily Mazancové (matka Markéty) je svědectvím je-
jího pohledu na svět kolem nás. V krajinách, zátiších, ale i ve figu-
rálních kompozicích zachycuje jemnost okamžiků, pohledů i nálad.

Markéta Mazancová (dcera Ludmily) absolvovala v roce 1989
SUPŠ Praha, od roku 1994 se věnuje volné tvorbě, a to především
olejomalbě, interiérovým realizacím a designu.

Prodejní výstava, v Koželužně, v říjnu otevřeno:
Pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod., soboty 11. 10. a 25. 10. od 10.00
do 17.00 hod., v jiné době dle předchozí dohody v KIC Nové Hrady,
tel. 386 362 195.
O víkendu 11. a 12. 10. se koná v jižních Čechách akce Otevřené
ateliéry, do které je zapojena i naše Koželužna. V této době mů-
žete navštívit i jiné galerie a ateliéry v našem kraji a osobně se
setkat s výtvarníky.www.kicnovehrady.cz
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V týdnu knihoven 6. – 10. října
připravujeme:

¡ úterý 7. října od 14 hodin
Hravé odpoledne plné otázek a kvízů

¡ čtvrtek 9. října od 14 hodin
Strašidelné čtení ve sklepě

¡ Pro dospělé Rande s knihou naslepo
Čtenář si odnese domů knihu pěkně
zabalenou a až doma zjistí, co je to za
knihu. Možná, že sám by si jí v kni-
hovně nevšiml a že zrovna tahle bude
čtivá.

Okénko do knihovny
Dětem – Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř

Oblíbili jste si písničky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře?
Sami autoři pro vás vybrali to nejlepší ze své tvorby - pohádky, operky i
písničky, které vám, jak říká Zdeněk Svěrák, “vlezou do ucha”. Máte je
tu nejen s texty, notami a akordy, ale i s kouzelnými obrázky Vlasty Ba-
ránkové. Tak ať se vám hezky listuje, zpívá, hraje i poslouchá.

Pohádky skřítků Medovníčka a Barvínka – Jan Lerbeda
Skřítek Medovníček si našel nového kamaráda. Jmenuje se Barví-

nek, žije v trávě na loukách a stará se o kytičky a o všechny rostliny.
Dbá, aby květy měly správnou barvu, aby tráva dobře rostla a také aby
obilí pěkně zrálo ve slunci. Oba skřítkové spolu zažívají nejrůznější dob-
rodružství, a jak mohou, pomáhají zvířatům, hlavně včelám, které má
Medovníček ze všech nejraději a o jejichž životě vypráví Barvínkovi
spoustu zajímavostí.

Lichožrouti (1. až 3. díl) – Pavel Šrut
Lichožrout je nejobratnější lupič všech dob a dosud nikdy nebyl do-

paden. Možná i vám se včera nebo právě v této chvíli ztratila ponožka.
Kdo za to může? Lichožrout, záhadný tvor, který žere ponožky a z párů
dělá licháče. Do jejich tajemného světa autor pronikl a vynořil se s napí-
navým a vtipným příběhem jedné lichožroutí rodinky, starého mláden-
ce pana Vavřince a malého nešiky - lichožrouta Hihlíka.

ProPánaKrále! – Jan Vladislav
Třicet strašidelných pohádek, při jejichž čtení běhá příjemný mráz po

zádech, vypravuje klasik českého pohádkářství Jan Vladislav. Ze své roz-
sáhlé tvorby vybral nejpůsobivější strašidelné pohádky z Anglie, Francie,
Itálie a dalších zemí. Díky autorovu mimořádnému citu pro jazyk je každá
pohádka malým klenotem. Chudí rybáři, nešťastné vdovy, stateční kapitáni
a další hrdinové se v nich setkávají s podivuhodnými nadpřirozenými by-
tostmi - rarachy, nebožtíky, čaroději či s železným vlkem. Knížka pro ne-
ohrožené děti (i jejich rodiče), které už omrzely princezny a princové.

Aristokratka ve varu – Evžen Boček
Aristokraté jsou v ohrožení, ale situace Marie Kostkové z Kostky je

o to těžší, že denně potkává členy své bláznivé rodiny a k tomu několik
střelených zaměstnanců “nejchudšího zámku v Čechách”. Otec je skrb-
lík, americká maminka se chce podobat princezně Dianě... a největší
událostí na zámku Kostka za posledních tři sta let byla svatba Helenky
Vondráčkové. Kastelán Josef nenávidí lidi, hospodyně paní Tichá kleje
jako dlaždič a celý den nasává ořechovku přímo z lahve… a chvílemi
příběh rozdrnčí i charakteristické ráčkování Karla Schwarzenberga.

Vomito negro – Pavel Hak
Autor se narodil v jižních Čechách, ale od konce 80. let žije ve Fran-

cii. Píše francouzsky, napsal pět románů vysoce ceněných francouzskou
literární kritikou i čtenáři. Jeho zatím poslední román Vomito negro je
karibský příběh dvou sourozenců, kteří jsou již při první konfrontaci se
světem, jak ho nalinkovala západoevropská a americká představa úspě-
chu a kariéry, předurčeni svým původem k osudu ztracenců.

Veronika se rozhodla zemřít – Paulo Coelho
Kde je hranice mezi šílenstvím a zdravým rozumem, mezi odlišností

a normalitou? Tato otázka se vnucuje mladé dívce Veronice, když se po
pokusu o sebevraždu ocitá v luxusním sanoatoriu pro duševně choré.

Rýmované komentáře – Karel Kryl
Na konci osmdesátých let a na začátku let devadesátých, tedy na

přelomu dvou historických epoch, běžel čas veřejného života v Evropě
i v Československu tak rychle, že se pod tlakem dní Karlu Krylovi zro-
dil pod rukama nový žánr, v jeho díle dosud neuplatněný: veršovaný
politický komentář. Všechny veršované politické komentáře i s dopro-
vodnými texty vycházejí nyní v úplnosti vůbec poprvé v této knize.
Jsou sžíravé, vtipné, přesné, výstižné a zcela srozumitelné - svou bás-
nickou kvalitou dalece přesahují dobu, v níž vznikly. Jde o mistrnou
politickou poezii, pro kterou lze v novodobé české literatuře jen stěží
hledat obdobu.

Slepá mapa – Alena Mornštajnová
Anna, Alžběta, Anežka. Tři ženy, tři generace, jedna rodina a mno-

ho životních zvratů, traumat a tajemství. Příběh začíná před první svě-
tovou válkou, kdy Anna, vypravěččina babička, odjíždí přes odpor
svých rodičů s vyvoleným Antonínem do pohraničního městečka na se-
veru Čech. Jako by počáteční písmeno jejich jmen vyjadřovalo naději,
že právě tady spolu mohou začít nový život. Jméno však současně sym-
bolizuje i to, co si vybrat nemůžeme, co je nám dáno jako rodinné dě-
dictví, které si přese všechno odhodlání ke změně vždy neseme s sebou.
Anebo také osud, na jehož zkoušky máme jen pramalý vliv.

Sirotci z války – Jiří Navrátil
Příběh o hledání domova a citového útočiště dvou čerstvě dospělých

chlapců v kulisách Československa padesátých až šedesátých let. Aniž
si to uvědomují, jejich vykořenění je takřka dokonalé: na prahu dospě-
losti je zpochybněna jejich jediná jistota - rodinné vazby. Dozvídají se
totiž, že jejich otec je ve skutečnosti pouhým poručníkem a že oni dva
ani nejsou bratři, ačkoliv tak byli vychováni. Navzdory nabízejícímu se
klišé však nepátrají po svých rodových kořenech - naopak se dychtivě
vrhají vstříc budoucnosti, která se ovšem v této situaci hledá nesmírně
obtížně.

Dcera národa? – Milena Lenderová
Je povinností jedince obětovat své štěstí zájmu národa? Zdeňka

Havlíčková (1848-1872) v tomto ohledu zklamala, v jejím osudu se
střetávají národní zájmy a právo jedince na osobní štěstí. Možná by se
tato osiřelá dcera Karla Havlíčka, vychovávaná v láskyplném prostře-
dí své tety, byla vdala nebo by hledala svou obživu coby vychovatelka
či společnice. Národem prohlášenou “dceru národa” však táhlo srdce
“špatným” směrem, k rakouskému důstojníkovi, a tak Zdeňka umírá
ve svých čtyřiadvaceti letech jako národem zavržená a stává se bezdě-
ky tragickou postavou nacionálně-ideologických her ambiciózních
politiků.

Příležitost, jak se vzdělávat na počítačích zdarma

Virtuální kolega
http://www.virtualnikolega.cz/ je výukový web zaměřený na praktické počítačové dovednosti.

Od začátku března dochází k jeho postupnému zpřístupňování pro zaměstnance a návštěvníky kni-
hoven a to zcela zdarma. Kurzy jsou určené pro začátečníky a mírně pokročilé, nicméně i ti, kteří
používají počítač zcela běžně, se s Virtuálním kolegou mohou naučit ledacos nového. Základem
výuky jsou názorné videoukázky komentované zkušenými lektory, které jsou srozumitelné i úpl-
ným začátečníkům. Takže nemusí čekat na pomoc někoho jiného, zvládnou to zcela sami. Pro po-
kročilejší je určená řada tipů a triků, které mohou významně usnadnit práci na počítači. Součástí
jednotlivých lekcí jsou cvičení nebo interaktivní kvízy, na kterých si uživatel ověří, co se naučil.
Virtuálního kolegu lze studovat systematicky kurz po kurzu, výklad je koncipován tak, aby na sebe
navazoval a postupovalo se od nejlehčí látky po tu nejsložitější. V případě, že student potřebuje na-
lézt rychle konkrétní odpověď na daný problém, může využít vyhledávání podle klíčových slov.

Každý návštěvník se může v knihovně naučit nejen jak napsat dopis ve Wordu, odeslat ho
emailem, vyhledávat informace na internetu, telefonovat pomocí služby Skype, založit si účet na
facebooku, ale i jak upravit fotku nebo obrázek pomocí grafických programů zdarma, jak si zalo-
žit webové stránky, nebo prezentovat svoji firmu. Pokud ho zaujme nějaká lekce a chtěl by ji stu-
dovat i doma, stačí, když na úvodní stránce zadá svoji emailovou adresu a my mu zdarma
odešleme voucher v hodnotě 1500 Kč.
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Projekt Hřbitovy zaniklého pohraničí,
prezentace online databáze s virtuálními hřbitovy

v neděli 17.srpna v Českých Žlebech
a sobotu 6. září v Rychnově u Nových Hradů

Projekt Hřbitovy zaniklého pohraničí je realizován v rámci
česko-rakouského Fondu malých projektů, jehož správcem a adminis-
trátorem je sdružení Jihočeská Silva Nortica se sídlem v Jindřichově
Hradci.

Mnozí potomci obyvatel pohřbených na hřbitovech v příhraniční ob-
lasti jižních Čech žijí mimo území České republiky, ale zejména starší
generace se stále zajímají o historii svých rodin a o území, kde dříve žily.

Projekt usiluje o to, o to, aby potomci původních obyvatel mohli ob-
novit a navštěvovat rodinné hroby ve virtuální podobě (nejsou-li pro ně
dostupné či fyzicky neexistují) a aktivně se zapojit do mapování
historie a obrazu domova předků.

Krom toho projekt umožní české komunitě dosídlené po válce poz-
nat starší obraz svého současného domova i jeho bývalé obyvatele.

Hlavním výstupem projektu je online databáze s virtuálními hřbito-
vy, kde lze zřizovat hroby a ukládat obrazové i textové dokumenty.
V loňském roce bylo zpracováno příhraniční území okresu Český
Krumlov a v rámci pilotního ověřování projektu začal vznikat „Virtu-
ální hřbitov Pohoří na Šumavě“. V roce letošním byla zpracovaná úze-
mí rozšířena o pohraniční části okresů Prachatice a České Budějovice.

Prezentace projektu proběhla v Českých Žlebech na Prachaticku
v neděli 17. srpna a v Rychnově u Nových Hradů na Českobudějovicku
v sobotu 6. září. Velkému zájmu všech návštěvníků se těšila zejména
doprovodná výstava, přibližující zaniklé pohraničí i samotný projekt.

Projekt je spolufinancován z Fondu malých projektů Jižní Če-
chy/Dolní Rakousko/Horní Rakousko, v rámci programu Cíl 3 – Ev-
ropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 – 2013
Partneři v přeshraničním projektu:
Občanské sdružení PIETAS, Mojné / Velešín, Česká republika
Občanské sdružení Bucherser Heimat Verein, Stadlberg / Karlstift, Ra-
kousko

Více informací: http://www.pietasamfi.eu

Výstava chryzantém
a ovoce a zeleniny

suchá vazba květin
poradenská činnost

ve dnech 18. 10. – 19. 10. 2014
od 9.00 do 16.00 hod.

Na tvrzi Žumberk u Nových Hradů

Hody s plody podzimu
v Borovanech

V sobotu 11. října odpoledne se promění klášterní zahrada v cen-
tru Borovan u Českých Budějovic v kulinářsky i kulturně zajímavé
místo. Návštěvníky čeká moštování (z jablek), koštování (pálenek,
vína i burčáku), dobroty ze zvěřiny, ryb, hub, jablek, hrušek,
švestek, dýní, cuket, brambor i vína…

Slavnost zahájíme ve 13 hodin burčákem při požehnání nové
obecní peci, představí se Wild Sticks s bubenickou show, kapela
Queen Go On Revival i moravská cimbálovka Majerán. Gastrono-
mické rady bude předávat mistr kuchař Petr Šíma. Děti se mohou tě-
šit na pohádku Otesánek i tvoření s listy a plody podzimu. Při
procházce parkem se návštěvníci seznámí se starými odrůdami jab-
loní a mohou si vyzkoušet znalosti hub na jejich malé výstavce
s poradnou.

Jen co se setmí, zakončí celý program netradiční barokní ohňo-
stroj v parku. Vstup je zdarma, všichni jsou zváni. Časový program
na www.borovansko.cz.

Prezentace  v Českých Žlebech

Prezentace v Rychnově u Nových Hradů
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Otevřené Mistrovství České republiky mládeže v karate
Titul Mistra ČR vybojoval David Macho

V neděli 14. září 2014 se ve velkém sále kulturního domu Metropol
v Českých Budějovicích konalo Mistrovství ČR mládeže České unie
Shotokan karate CSKU, na jihočeské poměry výjimečná sportovní udá-
lost v karate. Do Budějovic se sjelo více než 120 karatistů a karatistek
z Ruska, Rakouska, Německa, Polska a České republiky.

Prestižní soutěž startovala v 9 hodin a po slavnostním nástupu všech
závodníků začalo ve vyzdobeném sále klání v disciplínách kata –
souborná cvičení.

V kategorii mladších žáků nás reprezentovali David Macho a To-
máš Balko. Perfektní výkon podal David Macho, který postupně vyřa-
zoval jednoho soupeře za druhým a zaslouženě zvítězil v disciplíně
kata mladší žáci a získal titul Mistra ČR České unie Shotokan karate. Je
to první Davidovo vítězství na tak vysoké soutěži. Je znát, že přes
prázdniny nezahálel a pilně trénoval především pod vedením otce
Milana Macha.

V kategorii starších žákyň nastoupila do bojů v kata a superkop Natálie
Machová. Přes bezchybně zacvičené sestavy se nepodařilo Natálii v dis-
ciplíně kata postoupit do druhého kola. V disciplíně superkop vybojovala
Natálie bronzovou medaili po pěkném výkonu, ve kterém musela naše zá-
vodnice kopnout co nejpřesněji v určeném časovém limitu na box lapu.

V odpoledních hodinách se soutěžilo ve sportovním zápase dvojic
“kumite”. V této kontaktní kategorii jsme měli pouze jednoho závodní-
ka. Tomáš Balko, přes houževnatý zápas nepodal výkon jako na posled-
ním závodu a nepostoupil do dalšího kola v základní skupině.

Všichni naši závodníci vzorně reprezentovali město Nové Hrady, ně-
kteří i přes veškerou snahu na medailové pozice zatím nedosáhli, přesto
ale nasbírali mnoho důležitých zkušeností a mohli se zde srovnávat s ev-
ropskou karatistickou špičkou.

Chtěl bych poděkovat soutěžícím za podané výkony, trenérům za
svědomitou přípravu a rodičům za podporu našeho sportovního úsilí.

Martin Hermann, TJ Karate Nové Hrady

WELLNESS HOTEL
REZIDENCE Nové Hrady

Nabízí uplatnění na následující pracovní pozice
- pokojská -

(na částečný pracovní úvazek)

- pedikérka -
(na částečný nebo plný úvazek)

- masér/masérka -
(na plný pracovní úvazek)

Veškeré potřebné informace obdržíte při osobním
pohovoru, který si můžete v případě zájmu sjednat na

tel. 602 795 146 případně emailem na
dvorak@rezidencenh.cz

- Hledám pronájem bytu v Nových Hradech.
Mobil číslo: 606 747 199

- Prodám zahradu na Klondajku v Nových Hradech 1.200 m2

– nutno vidět. Tel.: 720 573 341

- Prodám byt 3+1 v os. vlastnictví ve zděném domě. Dále zahra-
du s chatou a garáží. Možno i jednotlivě, vše v Nových Hradech.
Tel.: 607 863 869

- Prodám zahrádku v zahrádkářské kolonii v Nových Hradech,
400 m2, zděná chata, skleník. Tel.: 607 191 920.

řádková inzerce

Ü Sběrna fotografií a barevné filmy

Ü Školní a papírenské potřeby

Ü Turistické mapy

TR A F IK A
Ing. Milana Hromasová


