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Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu nového roku, který stejně jako ten minulý přináší nové úkoly a aktivity. Ne-

dělám si iluze, že by jich bylo méně než v loňském roce a že bychom se tedy neměli nač těšit. Ka-
lendář kulturních a společenských akcí je velmi pestrý a čeká nás také připomínka významných
událostí, jak z pohledu historie města, tak celého státu i světa. Z těch nejdůležitějších zmíním
6. červenec 1415 (upálení mistra Jana Husa – celý letošní rok je proto v rámci jihočeského kraje
věnován husitství), 6. únor 1620 (Buquoyové se stávají majiteli panství Nové Hrady), 8. listo-
pad 1620 (bitva na Bílé Hoře) či květnové události, v rámci kterých si připomeneme 70. výročí
konce 2. Světové války.

Nejen k těmto událostem budou připraveny přednášky a další program, ať už ve formě kultur-
ních či společenských akcí, přednášek nebo vzpomínkových setkání. K mnohým dalším pak
nové informace a hlavně exponáty přinese nová expozice novohradské-
ho muzea, která by měla být slavnostně otevřena v květnu.

Z pohledu stavebních aktivit již nyní probíhá výběrové řízení na
zhotovitele pro 1. etapu ZTV Jižní město, na kterou jsme dostali příslib
dotace z Regionálního operačního programu, a řešíme mimo jiné i
opravu náhonu k vodopádu. Nejen tyto, ale i další akce jsou součástí
rozpočtu, který by mělo zastupitelstvo schvalovat na začátku února.
Poté bychom o jednotlivých aktivitách informovali detailněji, stejně
jako o harmonogramu prací na jednotlivých stavbách.

Závěrem mi dovolte, abych Vám ještě jednou popřál především
hodně zdraví, elánu a dobré nálady po celý rok 2015. Věřím, že i v tom-
to roce se budeme všichni společně úspěšně snažit rozvíjet naše město a
vytvářet zázemí pro ještě spokojenější život všech občanů ve městě
Nové Hrady a jeho osadách. Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Pozvánky na leden
10. 1. Turnaj ve stolním tenisu
14. 4. Koulení pro seniory
15. 1. Cestovatelské promítání
16. 1. Myslivecký ples
31. 1. Dětský karneval

a v předstihu
7. 2. Zámecký ples

Malý orchestr měl na Vánočním koncertu své druhé vystoupení před
publikem...

Na letošním Vánočním koncertu převládali dětští účinkující nad do-
spělými...

Na novohradského Lucifera
nemá žádný jiný daleko široko...

Novohradské andělky jsou
nejhezčí a nejopravdovější
v celém kraji

Zahájení Adventu a zpívání u krásně svátečně nasvíceného stromu

Novohradský Mikuláš byl
laskavý a důstojně vysoký... Česko zpívalo  koledy letos i v našem městě...
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Zápis z 2. schůze městské rady
ze dne 19.11.2014

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, místostarosta
Bc. Josef Vochoska, místostarosta
Miroslav Šlenc, člen rady
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
S hlasem poradním:
Bc. Jana Káplová, tajemnice  MěÚ

Bylo projednáno:

� 1. Odměna ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady
Rada města schvaluje odměnu ředitelce
Mateřské školy Nové Hrady dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady návrh její odměny z důvodu
přiznání dotace na rozvojový program
"Zvýšení platů pedagogických pracovníků
regionálního školství v roce 2014. Dotace
byla v celkové výši 7 198,- Kč, z toho na
platy 5 332,- Kč. Odměna pro pedagogické
pracovníky byla vyplacena za měsíc říjen
2014.)

� 2. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Nové
Hrady pro školní rok 2013-2014
Rada města bere na vědomí Výroční zprávu
o činnosti Základní školy Nové Hrady za
školní rok 2013/2014.

� 3. Žádost o souhlas se stavbou
elektrického zařízení na pozemku parc.
č. 664/1 k.ú. Nové Hrady
Rada města souhlasí se stavbou elektrické-
ho zařízení na pozemku parc. č. 664/1 k.ú.
Nové Hrady na akci: Nové Hrady, K 664/1 -
kabelová přípojka NN.

� 4. "Město Nové Hrady - obnova
rybníků" /ryb. U Hřiště a ryb. Olejový/
- schválení Rozhodnutí o poskytnutí
dotace z OPŽP a Smlouvy o poskytnutí
dotace ze SFŽP
Rada města schvaluje přijetí dotace z prog-
ramu OPŽP na akci /projekt/ "Město Nové
Hrady - obnova rybníků" a pověřuje staros-
tu města podpisem Smlouvy o poskytnutí
dotace se Státním fondem životního pros-
tředí.
(Rada obdržela od poskytovatele dotace ke
schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace
z OPŽP ve výši 3.133.633,75 Kč a Smlouvu
o poskytnutí dotace ze SFŽP ve výši
241.048,75 Kč na akci /projekt/ "Město
Nové Hrady - obnova rybníků" /ryb. U Hřiš-
tě a ryb. Olejový/. Celkové náklady projek-
tu 4.820.975,17 Kč.)

� 5. Nabídka geodetických prací Nové
Hrady – ZTV-GT Průzkum
Rada města bere na vědomí nabídku společ-
nosti ARCADIS CZ a.s., Praha na akci:
Nové Hrady - ZTV - GT Průzkum a pověřu-
je starostu dalším jednáním.

� 6. Správní rozhodnutí
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

� 7. Program obnovy venkova
Rada souhlasí se zapojením do společné-
ho projektu Sdružení Růže v rámci Prog-
ramu obnovy venkova pro rok 2015 s tím,
že do společného projektu navrhne pokra-
čování úprav veřejného prostranství mezi
ZTV Pod Zámeckým a Zahradní čtvrtí.
Rada pověřuje starostu města dalším jed-
náním a přípravou podkladů k realizaci
projektu.
(Rada města byla Mgr. Jarolímkem infor-
mována o přípravě společného projektu
Sdružení Růže v rámci Programu obnovy
venkova pro rok 2015. Společný projekt
bude zaměřen na úpravu veřejných pros-
tranství v obcích. Rada projednala možnost
zapojení v roce 2015 a rozhodla, že do spo-
lečného projektu navrhne pokračování
úprav veřejného prostranství v mezi ZTV
Pod Zámeckým a Zahradní čtvrtí. V případě
přiznání dotace by se jednalo o dotaci ve
výši cca. 80 - 90.000,- Kč, ke které by Město
Nové Hrady přidalo 30% nákladů.)

� 8. Veteraniáda Liberec – vyúčtování
nákladů
Rada města schvaluje p. R. Rusiňákovi,
Nové Hrady příspěvek ve výši 1 242,- Kč na
pokrytí nákladů spojených s účastí na závo-
dech seniorů ve sportovní gymnastice
"XXX. Veteraniáda Liberec". Rada města
děkuje p. R. Rusiňákovi za úspěšnou repre-
zentaci Města Nové Hrady.
(Rada obdržela od p. R. Rusiňáka, Nové
Hrady žádost o finanční příspěvek k vyúčto-
vání nákladů spojených s účastí na závo-
dech seniorů ve sportovní gymnastice
"XXXIII. Veteraniáda Liberec", které se
dne 15. 11. 2014 zúčastnil.)

Zápis z 3. schůze městské rady
ze dne 3.12.2014

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta
Miroslav Šlenc, člen rady
S hlasem poradním:
Bc. Jana Káplová, tajemnice  MěÚ
Omluveni:
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Bylo projednáno:

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

� 2. Rozpočtové provizorium na rok 2015
Rada města navrhuje stanovit pravidla roz-
počtového provizoria pro rok 2015 tak, že
výdaje budou hrazeny do výše jedné dva-
náctiny celkových výdajů posledního
schváleného rozpočtu města.
(Starosta informoval radu o stavu zpracová-
ní návrhu rozpočtu na rok 2015. S ohledem
na nutnost projednání rozpočtu ve Finanční
komisi a v radě města před jeho zveřejně-
ním a projednáním v zastupitelstvu se ne-
stihne schválit nový rozpočet do 31. 12.
2014, proto je nutné stanovit pravidla roz-
počtového provizoria.)

� 3. Rozpočtové opatření č. 16/2014
Rada města schvaluje Rozpočtové opatření
č. 16/2014.
(Rada obdržela od ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 16/2014. V rozpočtovém opatře-
ní jsou zahrnuty poskytnuté dotace, jak na
straně příjmové, tak na straně výdajové a
dále byly provedeny přesuny mezi jednotli-
vými položkami.)

� 4. Snížení závazného ukazatele ZŠ Nové
Hrady – rozpočtové opatření č. 17/2014
Rada města souhlasí s Rozpočtovým opat-
řením č. 17/2014 a postupuje jej ke schvále-
ní zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady návrh na snížení příspěvku na provoz
školy o částku 250.000,-Kč, neboť za tuto
částku byl pořízen ze strany města malot-
raktor a myčka nádobí. Snížení závazného
ukazatele bude provedeno rozpočtovým
opatřením.)

� 5. Výpůjčka Pískovny Nakolice
Rada města schvaluje výpůjčku části areálu
Pískovny Nakolice, pozemky a stavby
umístěné na pozemcích parc. č. 363/2,
č. 1465/3 a č. 1467/1 v k.ú. Nakolice
AUTO-MOTO KLUBU Nové Hrady, o.s.,
na dobu neurčitou a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru výpůjčky rada opě-
tovně projednala žádost AUTO-MOTO
Klubu Nové Hrady, o.s. o výpůjčku bývalé
Pískovny v Nakolicích. Klub v areálu vybu-
doval sportoviště pro motokros a bikros a
má zájem i nadále areál udržovat a pečovat
o něj dle podmínek stanovených krajským
úřadem a Městem Nové Hrady.)

� 6. Pronájem pozemku k.ú. Obora
u Vyšného
Rada města schvaluje pronájem pozemku
parc. č. 420/1 o výměře 310 m2 v k.ú. Obora
u Vyšného pí. Haně Spěvákové, Obora
čp. 6, za částku 2,- Kč/m2/rok, na dobu pěti
let a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu pozemku
rada projednala žádost p. Hany Spěvákové
o pronájem pozemku parc. č. 420/1 v k.ú.
Obora u Vyšného. Pozemek navazuje na
obytný objekt, který je v jejím vlastnictví.)

� 7. Prodej pozemku k.ú. Nové Hrady
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 1009/22 o výměře 66 m2 v k.ú. Nové
Hrady p. Janu Loukotkovi, Krčínova 44,
České Budějovice za cenu 100,- Kč/m2 a
postupuje žádost k projednání na jednání
zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru prodat pozemek rada
projednala žádost p. Jana Loukotky o pro-
dej pozemku parc. č. 1009/22 k.ú. Nové
Hrady. Předmětný pozemek sousedí s ne-
movitostmi, které jsou v jeho vlastnictví.)

� 8. Odměna ředitelky TSM
Rada města schvaluje odměnu ředitelce
Technických služeb města Nových Hradů
dle návrhu.
(Rada projednala návrh odměny ředitelce
Technických služeb města Nových Hradů
podle předloženého vyhodnocení hospoda-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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ření TSM a plnění úkolů dle Obstaravatel-
ské smlouvy.)

� 9. Platový výměr tajemnice úřadu
Rada města bere na vědomí platební výměr
tajemnice městského úřadu Nové Hrady.
(Starosta informoval radu o změně nařízení
vlády o platových poměrech zaměstnanců
veřejné správy. Z tohoto důvodu je nutno
schválit nový platební výměr tajemnice
městského úřadu.)

� 10. Nominace zástupců do komisí rady
města
Rada města jmenuje členy komisí Rady
města Nové Hrady dle návrhu:
Finanční komise: Václav Dolejší, Anna Vo-
hosková, Ing. Jan Pelech, Miroslav Šlenc,
Josef Sýkora, Jaroslav Faktor, Ing. Eva Šev-
číková, Eva Stráská, Ing. Luboš Drachovský.
Sociální komise: Denisa Gregorová, MUDr.
Nataša Návarová, Václav Švarc, Alena
Staňková, Alena Kedrušová, Ing. Ludovít
Kasan, Eva Brychová, organizační pracov-
ník Dagmar Šabatková.
Kulturní komise: Ivan Dorotovič, RNDr.
Rüdiger Ettrich, Věra Filipová, Jiří Staněk,
Bohumila Vochosková, Libor Hofer, Kvě-
tuše Jarolímková.
Prorodinná komise: Mgr. Michal Jarolí-
mek, Monika Šnokhausová, Václav Kysela,
Marie Vochozková, Jiřina Konečná, Mgr.
Tomáš Rolínek, Lucie Sovová, Jaroslava
Oppolzerová.

� 11. Nominace zástupců do výborů
zastupitelstva města
Rada města bere na vědomí návrh nominací
jednotlivých členů do výborů města a postu-
puje návrh do zastupitelstva města.
(Rada projednala předložené návrhy nomi-
nace členů do výborů zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města již na svém ustavujícím
jednání zřídilo Finanční výbor a Kontrolní
výbor zastupitelstva města. Členem a před-
sedou Finančního výboru byl jmenován p.
Ing. F. Štangl, členem a předsedou Kontrol-
ního výboru byl jmenován p. I. Dorotovič.
Kontrolní výbor: Radek Homolka, Ing. Pa-
vel Kříha, Pavel Vochozka, František Lešti-
anský Ing. Eva Ševčíková, Miloslava
Soubustová.
Finanční výbor: Ing. Zdeněk Dorschner,
Helena Žiaková, Ladislav Kopřiva, Jan Ko-
llmann, Ing. Ludovít Kasan, Marie Dvořá-
ková)

� 12. Návrh podmínek pojištění
– skate park
Rada města schvaluje podmínky pojištění č.
437139 s pojistitelem Kooperativou pojiš-
ťovnou, a.s. a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od F.M. Partner nabídku
k pojištění v případě odcizení neukotvených
laviček ve skate-parku, a to v návaznosti
na předchozí neproplacení škodní události.
V návrhu je ujednán způsob zabezpečení ka-
merovým systémem se záznamem 14 dnů,
oplocení 1 m.)

� 13. Revizní prohlídka stavu vybraných
stromů 2 ks lípy srdčité v MŠ Nové
Hrady, lípy srdčité u Zdravotního
střediska a 2 ks dubu letního v osadě
Vyšné.
Rada města bere na vědomí výsledek a zá-
věry revizní prohlídky vybraných stromů ve
vlastnictví města. Rada souhlasí s pokáce-
ním resp. s provedením ořezu stromů nachá-
zejících se na pozemcích v majetku Města
Nové Hrady dle návrhu.
(Rada obdržela od Odboru životního pros-
tředí Zprávu revizní prohlídky 2 ks stromů
lípy srdčité v areálu zahrady Mateřské školy
Nové Hrady, lípy srdčité u zdravotního stře-
diska a dvou dubů letních v osadě Vyšné,
zpracovanou odbornou firmou "Bohdan
Chadt Revitalizace stromů a krajiny - Maj-
dalena". Revizní prohlídka byla provedena
z důvodu bezpečnosti a aktuálního stavu
dřevin v rámci preventivních opatření u vy-
braných dřevin ve vlastnictví města rostou-
cích na veřejných prostranstvích.)

� 14. Rozhodnutí o povolení kácení
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí o po-
volení kácení a uložení náhradní výsadby.

� 15. Žádost o poskytnutí dotace
Rada města souhlasí s podání žádostí o pos-
kytnutí dotací z Ministerstva kultury na pro-
jekty: Literární večery a přednášky; Přechod
AKS Clavius z formátu UNIMARC na for-
mát MARC21 a obnova techniky v Městské
knihovně Nové Hrady.
(Rada obdržela od knihovnice paní D. Císa-
řové návrh žádostí o poskytnutí dotace na
projekty: Knihovna 21. století - Literární
večery a přednášky a Přechod AKS Clavius
z formátu UNIMARC na formát MARC21
a obnova techniky v Městské knihovně
Nové Hrady.)

� 16. Nabídka prodeje administrativní
budovy
Rada města bere na vědomí informaci
o ceně administrativní budovy společnosti
WOTAN FOREST v Nových Hradech.
(Starosta informoval radu o nabídce na pro-
dej administrativní budovy v Nových Hra-
dech společnosti WOTAN FOREST v ceně
cca 6 mil. korun.)

� 17. Směna pozemků v k.ú. Nakolice
Rada města souhlasí se směnou pozemků
v k.ú. Nakolice mezi Městem Nové Hrady,
část pozemku parc. č. 1425 o výměře
1 472 m2 (dle GP parc.č. 1425/2 o výměře
155 m2 ) ve vlastnictví Města Nové Hrady a
p. Ing. Josefem Hronkem, Ohrazeníčko čp.
27, část pozemku parc. č. 1421 o výměře
2 333 m2 (dle GP parc. č. 1421/2 o výměře
155 m2) ve vlastnictví p. Ing. Josefa Hronka.
Rada postupuje směnu pozemků k projed-
nání na jednání zastupitelstva města.
(Po zveřejnění záměru směny rada opětov-
ně projednala možnost výměny pozemků
v k.ú. Nakolice. Směna pozemků je důležitá
pro výstavbu komunikace v rámci řešení
komplexní pozemkové úpravy.)

� 18. Žádost o pronájem pozemku
Rada města bere na vědomí žádost p. Jana
Tampiera, Nakolice o pronájem pozemku

parc. č. 1304 v k.ú. Nakolice a postupuje ji
Osadnímu výboru Nakolice, Obora, Vyšné.
(Rada obdržela od p. Jana Tampiera, Nako-
lice žádost o pronájem pozemku parc. č.
1304 v k.ú. Nakolice, za účelem uskladnění
dřeva.)

� 19. Žádost o odprodej pozemku
Rada města bere na vědomí žádost Sdružení
Asociace víceúčelových sportů a činností
o odprodej části pozemku parc. č. 808/1
v k.ú. Nové Hrady a pověřuje p. Šlence
místním šetřením.
(Rada obdržela od Sdružení Asociace více-
účelových sportů a činností žádost o odpro-
dej části pozemku parc. č. 808/1 v k.ú. Nové
Hrady tak, aby byl umožněn vjezd ke sta-
vebním parcelám č. 581 a č. 582, které jsou
v jejich vlastnictví.)

� 20. Žádost o úpravu pachtovného
Rada města bere na vědomí žádost p. Fran-
tiška Krále, Údolí o snížení pachtovného za
nevyužívání pozemků parc. č. 975/1 v k.ú.
Štiptoň a parc. č. 1 559 v k.ú. Nakolice dle
návrhu a pověřuje starostu podpisem dodat-
ku ke smlouvě dle návrhu.
(Rada obdržela od p. Františka Krále, Údolí
žádost o úpravu nájmu za rok 2014, z důvo-
du nezpůsobilosti některých pozemků parc.
č. 975/1 v k.ú. Štiptoň a č. 1 559 v k.ú. Na-
kolice,  k zemědělskému užívání.)

� 21. Výstavba a zkapacitnění místních
komunikací v Nových Hradech
Rada města bere na vědomí informaci o nut-
nosti doložení příloh k podpisu Smlouvy
o podmínkách poskytnutí dotace z regionál-
ního operačního programu NUTS II Jihozá-
pad pro projekt "Výstavba a zkapacitnění
místních komunikací v Nových Hradech" a
pověřuje starostu dalším jednání. Rada dále
postupuje informaci finanční komisi k za-
pracování do rozpočtu roku 2015.
(Starosta informoval radu o projektu "Vý-
stavba a zkapacitnění místních komunikací
v Nových Hradech", který byl doporučen
k podpoře v rámci Regionálního operačního
programu s tím, že do 7. 1. 2015 musí být
doloženy přílohy nutné k přípravě smlouvy
o poskytnutí dotace.)

� 22. Válečné hroby
Rada města bere na vědomí informaci
o možnosti podání žádosti o dotace na vá-
lečné hroby a pověřuje starostu dalším jed-
náním.
(Rada obdržela informaci o možnosti podá-
ní žádosti o dotace na válečné hroby v rámci
dotačních programů Ministerstva obrany
ČR.)

� 23. Program obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2015
Rada města bere na vědomí informaci
o Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje v roce 2015.

� 24. Zapojení měst a obcí  při podpoře
financování sportu
Rada města bere na vědomí Dopis z 30. Val-
né hromady České unie sportu.
(Rada obdržela od Českobudějovické spor-
tovní a tělovýchovné organizace Dopis
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z 30. Valné hromady České unie sportu. Na
základě zhodnocení veřejné odborné roz-
pravy o financování sportu v regionech byla
konstatována nutnost většího zapojení měst
a obcí při podpoře financování sportu.)

� 25. Žádost o souhlas se stavbou el.
zařízení
Rada města souhlasí se stavbou elektrické-
ho zařízení na akci: Nové Hrady, K 664/14 -
kabelová přípojka NN.

� 26. Návrh na uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene
Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne se společností E.ON Distribuce, a.s. na
akci: Nové Hrady, K 664/1 - úprava NN, za
úplatu ve výši 10 000,-Kč bez DPH a postu-
puje návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB a.s. České Budějovice návrh na uzavře-
ní smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na stavbu: Nové Hrady,
K 664/1 - úprava NN. Smlouvu budou zatí-
ženy pozemky parc.č. 664/1 a č. 684/3 v k.ú.
Nové Hrady.)

� 27. Návrh na uzavření smlouvy
o věcném břemeni
Rada města schvaluje Smlouvu o věcném
břemeni s E.ON Distribuce, a.s., České Bu-
dějovice na akci: Údolí, K 429/3, Vlček -
úprava NN a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
návrh Smlouvy o věcném břemeni na akci:
Údolí, K 429/3, Vlček - úprava NN. Smlou-
vou bude zatížen pozemek parc. č. 1445/2
v k.ú. Údolí u Nových Hradů.)

� 28. Úřední záznam z místního šetření
Rada města bere na vědomí informaci
z místního šetření s tím, že je třeba vyhoto-
vit geometrický plán, přičemž k zaměření
budou pozváni zástupci všech zainteresova-
ných stran.
(Rada projednala záznam z místního šetření
k žádosti p. Bc. Františka Štangla o odpro-
dej pozemku parc. č. 808/1 v k.ú. Nové Hra-
dy. Odprodej by měl řešit stávající areál tak,
jak je ve skutečnosti proveden stávajícím
oplocením. Geometrický plán bude řešit
celý areál společně s AVZO. )

� 29. Úřední záznam z místního šetření
Rada města bere na vědomí informaci
z místního šetření k odprodeji pozemků
v k.ú. Údolí u Nových Hradů a pověřuje pí.
místostarostku Ing. L. Bártovou dalším jed-
náním.
(Rada obdržela záznam z místního šetření
k žádosti p. Karla Kováře k odprodeji poze-
mků parc. č. 662 a č. 1441/2 v k.ú. Údolí
u Nových Hradů. Šetřením bylo zjištěno, že
přes dotčené pozemky vede náhon do sádek
Rybářství s.r.o. Nové Hrady, proto bylo do-
poručeno nejdříve uzavřít smlouvu o věc-
ném břemenu.)

� 30. Žádost o příspěvek
Rada města bere na vědomí žádost Občan-
ského sdružení PREVENT, Strakonice o pří-
spěvek na rok 2015 a postupuje jej finanční
komisi k zapracování do rozpočtu na rok
2015.

� 31. Správa domů, bytů a nebytových
prostor
Rada města bere na vědomí plán oprav a
udržování domů, bytů a nebytových prostor
na rok 2015 a pověřuje starostu města dal-
ším jednáním.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů plán oprav a udržová-
ní domů, bytů a nebytových prostor na rok
2015.)

� 32. Výsledky voleb do školské rady
Rada města bere na vědomí výsledky voleb
do školské rady Základní školy Nové Hrady
z řad zákonných zástupců a pedagogických
pracovníků a pověřuje starostu města dal-
ším jednáním.
(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady výsledky voleb do školské rady z řad
zákonných zástupců a pedagogických pra-
covníků s tím, že je třeba jmenovat 3 členy
školské rady jako zástupce zřizovatele.
Rada rozhodla, že nejprve budou osloveni
stávající zástupci zřizovatele, kterým bude
v případě zájmu nabídnuto pokračování i
v dalším období.)

� 33. Žádost o příspěvek pro Záchrannou
stanici Třeboň
Rada města bere na vědomí žádost Českého
nadačního fondu pro vydru Třeboň o příspě-
vek pro Záchrannou stanici Třeboň na rok
2015 a postupuje žádost k projednání fi-
nanční komisi a případnému zapracování do
rozpočtu rok 2015.

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

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

Zápis z 4. schůze městské rady
ze dne 10.12.2014

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Miroslav Šlenc, člen rady

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 2. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 2. jednání rady.

� 2. Vyjádření k rozhodnutí Rady města
nové Hrady o prodeji pozemku
parc. č. 1484/3 v k.ú. Štiptoň
Rada města bere na vědomí vyjádření man-
želů Františka Marténka a Petry Matouško-
vé k návrhu ceny za prodej pozemku parc. č.

1484/3 v k.ú. Štiptoň a postupují toto vyjád-
ření zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od manželů Františka Mar-
ténka a Petry Matouškové vyjádření k roz-
hodnutí rady o prodeji pozemku parc. č.
1484/3 o výměře 78 m2 v k.ú. Štiptoň. Žada-
telé uvádějí, že již v rámci pozemkových
úprav žádali o směnu výše uvedeného poze-
mku, ale zpracovatel návrhu pozemkové
úpravy toto odmítl. Proto žádají zastupitel-
stvo města, aby při schvalování konečné
ceny za pozemek toto vzalo v úvahu a zvá-
žilo poskytnutí slevy.)

� 3. Žádost o poskytnutí finanční zálohy
na provoz TJ Nové Hrady
Rada města bere na vědomí žádost Tělový-
chovné jednoty Nové Hrady o poskytnutí fi-
nanční zálohy ve výši 50 000,-Kč a
postupuje tuto žádost k projednání zastupi-
telstvu města s doporučením, aby žádost
byla řešena formou návratné finanční půjč-
ky, která by byla vrácena nejpozději do
30. 4. 2015.
(Rada obdržela od Tělovýchovné jednoty
Nové Hrady žádost o poskytnutí finanční
zálohy ve výši 50 000,-Kč. Tyto finanční
prostředky budou použity na demontáž a
odtažení autobusu KAROSA, které město
darovalo. Rada konstatovala, že není mož-
no poskytnout finanční zálohu z příspěvku,
který bude předmětem rozpočtu pro rok
2015. Rada navrhla, aby žádost byla vyřeše-
na formou návratné finanční půjčky, kterou
by schválilo zastupitelstvo města s tím, že
půjčka by byla vrácena nejpozději do 30. 4.
2015.)

� 4. Žádosti o pronájem části pozemků
v k.ú. Nové Hrady
Rada města schvaluje pronájem části poze-
mků parc. č. 829/111 a č. 863/29 v k.ú. Nové
Hrady o výměře 81 m2 manželům Zdeňkovi
a Jaroslavě Wegerovým, Vilová čtvrť 288,
Nové Hrady, za částku 2,- Kč/m2/rok na
dobu pěti let dle návrhu vzešlého z místního
šetření na základě žádosti manželů Caletko-
vých a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Rada města schvaluje pronájem části poze-
mků parc. č. 829/111 a č. 863/29 v k.ú. Nové
Hrady o výměře 125 m2 manželům Janu a
Marii Caletkovým, Vilová čtvrť 288, Nové
Hrady, za částku 2,- Kč/m2/rok na dobu pěti
let a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Rada města schvaluje pronájem části poze-
mků parc. č. 829/111 a č. 863/29 v k.ú.
Nové Hrady o výměře 100 m2 pí. Petře Cib-
ranské, Karla Dvořáčka 1227, Lutyně, za
částku 2,- Kč/m2/rok na dobu pěti let a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy.
(Na základě zveřejnění záměru pronájmu
částí pozemků parc. č. 829/111, č. 863/29
v k.ú. Nové Hrady rada projednala žádosti
manželů Wegerových, manželů Caletko-
vých a pí. Petry Cibranské o pronájem těch-
to pozemků.)

� 5. Darování pozemků v k.ú. Údolí
u Nových Hradů od Jihočeského kraje
Rada města souhlasí s darováním pozemků
parc.č. 657/3 ( dle GP parc. č. 657/7 o vý-
měře 20 m2), parc. č. 657/4 ( dle GP parc. č.
657/4 o výměře 92 m2, parc. . 657/8 o výmě-
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ře 5 m2), parc. č. 1476/1 ( dle GP parc. č.
1476/1 o výměře 2 309 m2, parc. č. 1476/21
o výměře 7 m2) vše v k.ú. Údolí u Nových
Hradů od Jihočeského kraje ve prospěch
Města Nové Hrady a postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje návrh
na darování pozemků Městu Nové Hrady.
Jedná se o pozemky, jejichž směna či daro-
vání byly předmětem dohody mezi Městem
Nové Hrady a Jihočeským krajem v rámci
realizace stavby "Silnice II/154 Údolí u No-
vých Hradů - křiž. Silnic II/154 a II/156 a
stavba mostu ev. č. 154-008".)

� 6. Projekt Bezpečné komunikace pro
Nové Hrady

Rada města bere na vědomí informaci o pří-
pravě projektu Bezpečné komunikace pro
Nové Hrady a postupuje zastupitelstvu měs-
ta ke schválení podání projektové žádosti
v rámci Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad, oblast podpory 1.5
Rozvoj místních komunikací.
(Starosta města informoval o přípravě pro-
jektu Bezpečné komunikace pro Nové Hrady
pro podání v rámci 35. výzvy Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad,
oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komuni-
kací. Projekt řeší výstavbu a rekonstrukci
místních komunikací a chodníků: Výstavba
chodníku Vitorazská + výstavba obslužné
komunikace s parkovacím stáním U Hrobky,
ZTV Pod Zámeckým - větev D - výstavba
komunikace a chodníku, Nakolice - re-
konstrukce MK od točny k Tampierům,
Rekonstrukce MK Ke sběrnému dvoru, Re-
konstrukce HPC2 /signálka od celnice k lesu
na Nakolice/, Rekonstrukce chodníku od
kaple sv. Jana k přechodu u Máje, Rekon-
strukce chodníku Vitorazská, Rekonstrukce
komunikace a chodníku Jižní II /od Kuželny
ke křižovatce u Hotelu Máj/, Rekonstrukce
místní komunikace a chodníků Zahradní II.,
Rekonstrukce komunikace "Veverská" /od
Klondajku k Zevlovu mlýnu/. )

� 7. Doplnění pasportu místních
komunikací

Rada města bere na vědomí informaci sta-
rosty o nutnosti doplnění pasportu místních
komunikací a postupuje schválení jejich za-
členění do pasportu místních komunikací ke
schválení zastupitelstvu města.
(Starosta města informoval radu města
o nutnosti doplnění pasportu místních komu-
nikací o komunikace, jejichž rekonstrukce je
součástí uvažovaného projektu Bezpečné
komunikace pro Nové Hrady. Jedná se
o stávající účelovou komunikaci HPC2
(signálka od celnice k lesu na Nakolice)
v k.ú. Nové Hrady (délka 830m), která by
byla v pasportu uvedena jako Nakolická
signálka I., dále upravenou místní komuni-
kaci Ke sběrnému dvoru, kterou již stávající
pasport částečně řeší jako 22c Komunikace
ke garážím a zahradám. Posledním úsekem
je komunikace od "Klondajku" k mostu Ze-

vlovu mlýnu v délce 385m, která by byla do
pasportu doplněna jako Veverská.)

� 8. Žádost o schválení nově zvoleného
velitele SDH Nové Hrady
Rada města bere na vědomí zvolení nového
velitele SDH Nové Hrady p. Radka Bandíka
a pověřuje starostu města jednáním s vede-
ním HZS České Budějovice o vyslovení
souhlasu s jmenováním nového velitele.
(Rada obdržela od starosty SDH Nové Hra-
dy žádost o schválení nově zvoleného veli-
tele SDH Nové Hrady p. Radka Bandíka.)

� 9. Uzavření pobočky České spořitelny,
a.s. + Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o nájmu nebytových prostor
Rada města nesouhlasí s uzavřením poboč-
ky České spořitelny a.s. v Nových Hradech
k 1. 2. 2015, zejména pak se způsobem, ja-
kým bylo Město Nové Hrady informováno
o ukončení provozu pobočky. Rada pověřu-
je starostu města odesláním nesouhlasného
stanoviska a dalším jednáním ve věci ná-
hradního zajištění některých služeb. Rada
pověřuje starostu města jednáním s Českou
spořitelnou a.s. ve věci návrhu Dodatku č. 2
ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze
dne 31. 1. 2011.
(Rada obdržela od České spořitelny a.s. Pra-
ha, dopis s informací o uzavření pobočky
České spořitelny a.s. v Nových hradech
k 1. 2. 2015 a návrh Dodatku č. 2 ke Smlou-
vě o nájmu nebytových prostor ze dne 31. 1.
2011 k části budovy Údolská čp. 55, Nové
Hrady. Česká spořitelna nabízí možnost
ponechání bankomatu s tím, že by muselo
dojít k menší stavební úpravě objektu za
účelem přístupu obsluhy k bankomatu (na
náklady České spořitelny a.s.). V případě
vyslovení souhlasu města nabízí Česká spo-
řitelna nájemné ve výši 18 150,- Kč/rok
včetně DPH. Stavební úpravy řeší navrho-
vaný Dodatek č. 2 ke smlouvě s tím, že by
došlo k ukončení nájemného vztahu k ostat-
ním částem současné pobočky a dodatek
smlouvy řeší pouze ponechání bankomatu.
Rada města vyjádřila nesouhlas s uzavře-
ním pobočky, zejména pak se způsobem, ja-
kým bylo Město Nové Hrady informováno
o ukončení provozu pobočky, kdy Česká
spořitelna, a.s. při vyhodnocování aktivity
pobočky nijak nezohlednila dlouhodobou
spolupráci s Městem Nové Hrady, uzavřené
úvěrové smlouvy a další vstřícné kroky či
návrhy ze strany města. Rada pověřila sta-
rostu města odesláním nesouhlasného sta-
noviska a jednáním ve věci náhradního
zajištění některých služeb.)

� 10. Žádost o nové posouzení příplatku
za vedení pro ředitelku MŠ Nové Hrady
Rada města schvaluje příplatek za vedení
pro ředitelku Mateřské školy Nové Hrady
dle návrhu.
(Rada obdržela od Mateřské školy Nové
Hrady žádost o nové posouzení příplatku za
vedení pro ředitelku MŠ Nové Hrady.)

� 11. Odměna ředitelky MŠ Nové Hrady
za rok 2014
Rada města schvaluje odměnu ředitelce
Mateřské školy Nové Hrady za rok 2014 dle
návrhu.

(Rada obdržela od Mateřské školy Nové
Hrady žádost o schválení vyplacení odmě-
ny ředitelce mateřské školy za rok 2014.)

� 12. Odměna ředitele ZŠ Nové Hrady za
rok 2014
Rada města schvaluje odměnu řediteli Zá-
kladní školy Nové Hrady za rok 2014 dle
návrhu.
(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady žádost o schválení vyplacení odmě-
ny řediteli základní školy za rok 2014.)

� 13. Pronájem pozemků v k.ú. Nakolice –
p. Tröstl
Rada města schvaluje nájem části pozemku
parc. č. 46 o výměře 20 m2 v k.ú. Nakolice
od p. Jaroslava Tröstla, Nádražní 154, Bo-
rovany za cenu 1,- Kč/m2/ rok, na dobu urči-
tou do 31. 12. 2021 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Starosta informoval radu o přípravě pro-
jektu: Bezpečné komunikace pro Nové Hra-
dy. V rámci projektu je třeba uzavřít ze
strany města nájemní smlouvy se souhla-
sem s realizací a pro zařazení do místních
komunikací s jejich majiteli. Předmětem
nájemní smlouvy jsou pozemky, které zasa-
hují do rekonstrukce komunikace v Nakoli-
cích od Točny k Tampierům.)

� 14. Pronájem pozemků v k.ú. Nakolice –
Schattauerovi
Rada města schvaluje nájem části pozemků
parc. č. st. 20/1, parc. č. st. 20/2, parc. č. 47/2
o výměře 100 m2 v k.ú. Nakolice od manželů
Františka a Marie Schattauerových, Česká
67, Nové Hrady za cenu 1,- Kč/m2/ rok, na
dobu určitou do 31. 12. 2021 a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.
(Starosta informoval radu o přípravě pro-
jektu: Bezpečné komunikace pro Nové Hra-
dy. V rámci projektu je třeba uzavřít ze
strany města nájemní smlouvy se souhla-
sem s realizací a pro zařazení do místních
komunikací s jejich majiteli. Předmětem
nájemní smlouvy jsou pozemky, které zasa-
hují do rekonstrukce komunikace v Nakoli-
cích od Točny k Tampierům.)

� 15. Pronájem pozemků v k.ú. Nakolice –
Tampierovi
Rada města schvaluje nájem části pozemku
parc. č. 1212 o výměře 100 m2 v k.ú. Nako-
lice od manželů Jana a Marie Tampiero-
vých, Krčínova 1101/26, České Budějovice
za cenu 1,- Kč/m2/ rok, na dobu určitou do
31. 12. 2021 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Starosta informoval radu o přípravě pro-
jektu: Bezpečné komunikace pro Nové Hra-
dy. V rámci projektu je třeba uzavřít ze
strany města nájemní smlouvy se souhla-
sem s realizací a pro zařazení do místních
komunikací s jejich majiteli. Předmětem
nájemní smlouvy jsou pozemky, které zasa-
hují do rekonstrukce komunikace v Nakoli-
cích od Točny k Tampierům.)

� 16. Pronájem pozemků v k.ú. Nové
Hrady – chodník Vitorazská
Rada města schvaluje nájem části pozemku
parc. č. 817/26 o výměře 50 m2 v k.ú. Nové
Hrady od majitelů bytových jednotek v domě
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ZÁPIS z 2. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 16. prosince 2014

Přítomni:
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič,
p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann,
pí. Martina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr.
Tomáš Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Mi-
roslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc.
Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Omluveni:
Celkem bylo přítomno 15 členů zastupitelstva.
Zapisovatel:
pí. Bc. Jana Káplová
- pracovnice městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se kona-
lo od 18.00 hodin v sále Kulturně-spolkového
domu v Nových Hradech. Bylo přítomno
15 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční větši-
na a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan
starosta konstatoval, že zápis z ustavujícího
zasedání byl řádně ověřen, předán ke zveřej-
nění a nebyla vůči němu vznesena žádná ná-
mitka.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení

z 1. zasedání zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Rozpočtové provizorium
5. Doplnění pasportu místních komunikací
6. Projekt - ROP "Bezpečné komunikace

pro Nové Hrady"
7. Volba členů výborů
8. Diskuse
9. Závěr a usnesení

Doplnění programu nebylo podáno. Před-
ložený program byl schválen -  15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Mar-
tina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav

Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.

Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta navrhl složení návrhové komi-

se, a to: Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Franti-
šek Štangl, p. Miroslav Šlenc.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, pí. Alena Kedrušová, p.
Jan Kollmann, pí. Martina Kourková, p. Petr
Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing. Eva
Ševčíková, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger.

Proti 0
Zdržel se 2
p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Miroslav Šlenc.

Návrhová komise byla schválena - 13 hla-
sy. Předsedou komise byl zvolen p. Mgr. Mi-
chal Jarolímek

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su z 2. jednání zastupitelstva p. Ivana Doroto-
viče, pí. Alenu Kedrušovou.

Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-
hu - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Jan Koll-
mann, pí. Martina Kourková, p. Petr Michale, p.
Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc.
Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.

Proti 0
Zdržel se  2
p. Ivan Dorotovič, pí. Alena Kedrušová.

� 1. Kontrola usnesení z ustavujícího
jednání zastupitelstva
Kontrolu usnesení z ustavujícího 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 ustavujícího zasedání zastupi-
telstva města - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Mar-
tina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.

Proti 0
Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem

2.1. Prodej pozemku v k.ú. Obora
u Vyšného

Pan starosta informoval, že o pozemek po-
žádali manželé Filipkovi, jedná se o pozemek,
který sousedí s nemovitostí v jejich vlastnic-
tví. Na místě bylo provedeno místní šetření a
nebyly námitky k tomuto prodeji.

Pan Šlenc upřesnil, že kupující bude pouze
paní Filipková, neboť její manžel před projed-
náním žádosti v zastupitelstvu zemřel.

Pan Ing. Štangl se dotazoval na úhradu ná-
kladů za geometrický plán, neboť město má
minimální finanční zisk z prodeje pozemku.

Pan starosta odpověděl, že úhrada nákladů
za GP bude rozdělena rovným dílem mezi dva
žadatele, pro které je proveden geometrický
plán.

Pan Šlenc upřesnil, že pokud je více žada-
telů ve stejné lokalitě, je proveden jeden geo-
metrický plán.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části
pozemků parc. KN č. 12/1, parc. PK č. 12,
parc. KN č. 12/2 ( dle GP č. 81-9F/2014 parc.
č. 12/15) o celkové výměře 76 m2 v k.ú. Obora
u Vyšného, pí. Haně Filipkové, Puklicova 36,
České Budějovice, za částku 70,-Kč/m2 + čás-
tečnou úhradu nákladů za geometrický plán a
pověřuje starostu podpisem smlouvy - 15 hla-
sy.

Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič,
p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí.
Martina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. To-
máš Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.2. Prodej pozemku v k.ú.
Obora u Vyšného

Pan starosta konstatoval, že v tomto přípa-
dě se jedná o skoro sousední pozemek (jako u
bodu 2.1.), vedle nemovitosti pana Utěšeného.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části
pozemků parc. PK č. 11 díl 1, parc. KN č. 5,
parc. PK č. 12 ( dle GP č. 81-9F/2014, parc. č.
12/14) o celkové výměře 229 m2 v k.ú. Obora
u Vyšného, p. Michalu Utěšenému, Na Sa-
dech 179, České Velenice za částku 70,-Kč/m2

+ částečnou úhradu nákladů za geometrický
plán a pověřuje starostu podpisem smlouvy -
15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič,
p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí.
Martina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. To-
máš Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.3. Prodej pozemku v k.ú. Nové Hrady
Pan starosta uvedl, že pozemek se nachází

v intravilánu v Hradební ulici. O koupi požá-
dali manželé Zemanovi, kteří o pozemek pe-
čují. V rámci místního šetření byli osloveni
majitelé sousedního pozemku - manželé Kop-
řivovi, kteří nemají námitky k tomuto prodeji.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemku parc. č. 53/4 o výměře 31 m2 v k.ú.
Nové Hrady, manželům Janě a Tomáši Zema-
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čp. 334 a 335 (p. Jaroslav Čada, Tomáš a
Marie Dvořákovi, Jan a Marie Junkovi,
Marcela Kaňková, Josef a Lenka Korgero-
vi, Jiří Moskva, Roman Steinhauser, Jan a
Eva Valhovi) za cenu 1,- Kč/m2/ rok, na
dobu určitou do 31. 12. 2021 a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.

(Starosta informoval radu o přípravě pro-
jektu: Bezpečné komunikace pro Nové Hra-
dy. V rámci projektu je třeba uzavřít ze
strany města nájemní smlouvy se souhla-
sem s realizací a pro zařazení do místních
komunikací s jejich majiteli. Předmětem
nájemní smlouvy jsou pozemky, které zasa-
hují do rekonstrukce chodníku ve Vitoraz-
ské ulici a které jsou v majetku majitelů
bytových jednotek čp. 334 a 335.)
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novým, Hradební 25, Nové Hrady za částku
100,-Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Marti-
na Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.4. Prodej pozemku v k.ú. Štiptoň
Pan starosta konstatoval, že žadatelem je

pan Martének, v jehož vlastnictví jsou soused-
ní nemovitosti. Po provedeném místním šetře-
ní byla navržena cena, za kterou se pozemky
v této lokalitě prodávaly. Rada navrhla cenu
100,-Kč. Poté manželé zaslali vyjádření k roz-
hodnutí o ceně pozemku, ve kterém uvádějí,
že již v rámci pozemkových úprav v roce 2008
chtěli směnit tento pozemek s jiným vlastní-
kem v této lokalitě, ale toto jim nebylo zpraco-
vatelem návrhu dovoleno. Proto se domnívají,
že by mělo být přihlédnuto k těmto okolnos-
tem při stanovení konečné ceny. Pan starosta
navrhl, aby dle směrnice byla cena snížena
o 10%.

Pan Ing. Štangl konstatoval, že štiptoňské
pozemky by měly být posuzovány stejně.
Cena tohoto pozemku je přijatelná, ale nevidí
důvod, proč je cena za pozemky p. Steinhause-
ra a p. Pávka tak rozdílná.

Pan starosta uvedl, že ostatní prodeje bu-
dou řešeny v dalších bodech. Navrhl, aby bylo
nejprve hlasováno o návrhu na poskytnutí
10% slevy.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemku parc. č. 1484/3 o výměře 78 m2 v k.ú.
Štiptoň, p. Františku Marténkovi, Údolí čp.
129 za částku 90,-Kč/m2 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy - 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková, p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Lukáš Win-
zberger.
Proti 0
Zdržel se 5
pí. Alena Kedrušová, p. Mgr. Tomáš Rolínek, p.
Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc.
Josef Vochoska.

2.5. Prodej pozemku v k.ú. Štiptoň
Jedná se o pozemek nad nemovitostmi

pana J. Steinhausera, který požádal o jeho
koupi. S ohledem na to, že se stejně jako u žá-
dosti manželů Pávkových jedná o stejnou lo-
kalitu, byla k těmto prodejům vedena diskuse.

Pan starosta uvedl, že i v tomto případě
bylo provedeno místní šetření, terén je svažitý
a velmi zanedbaný. Poté předal slovo p. Šlen-
covi, který se zúčastnil místního šetření.

Pan Šlenc konstatoval, že navržená cena
vychází z ceny, za kterou byl dříve k prodeji
navržen i pozemek pí. Roškové (50,-Kč).
U žadatele Pávka se jedná o parcelu, která je
v de facto stavební resp. přiléhající k nemovi-
tosti - sice také ve svahu, ale pozemek není
v tak špatném stavu, byl udržován. Proto je na-
vržena rozdílná cena.

Pan Ing. Štangl uvedl, že v těchto dvou po-
zemcích je určitý rozdíl - pozemek, o který žá-
dají manželé Pávkovi, vypadá pohledově lépe,
je udržovaný, ale dvojnásobný rozdíl ceny
u dvou pozemků, které skoro sousedí, je dle jeho
názoru vysoký. Pozemky spolu přes roh sousedí
a vzdálenost od objektů je jasná. Pochopil by,
pokud by u pozemku p. Steinahusera byla na-
vržená cena 50,-Kč a p. Pávka 60,-Kč.

Pan Šlenc doplnil, že pozemek p. Pávka je
uklizený a p. Steinhauser a  je zanedbaný.

Pan starosta upřesnil určení ceny vůči směr-
nici města, kde je důležité, že prvotní cena z po-
zemek p. Pávka je 100,-Kč a p. Steinhausera
70,-Kč. Pokud se bude uvažovat u obou o začí-
nající ceně 70,-Kč, může se u obou jednat
o uplatnění slevy. Při místním šetření byly na-
vrženy tyto ceny a těžko můžeme posuzovat,
jak byl pozemek využíván. Z pohledu směrni-
ce je prvotní cena za pozemek p. Pávka cena
100,-Kč a p. Steinhausera 70,-Kč. Manželé
Pávkovi navrhovali slevu z důvodu přístupu
po nezpevněné komunikaci, svažitosti poze-
mku orientovaného na SV, S a SZ a dále svaži-
tost terénu přes 15% v převažující části
pozemku. Dále upozornil, že dle směrnice
může zastupitelstvo ještě uplatnit slevu 10%.

Pan Dorotovič, uvedl, že se byl podívat na
pozemek, o který žádá pan Steinahuser, a sou-
hlasí se snížením ceny i na 40,-Kč. Pozemek,
o který žádají Pávkovi, neviděl.

Pan Ing. Štangl, uvedl, že z hlediska přístu-
pu jsou srovnatelné a zastavitelnost je za před-
pokladu, že budou pozemky zasíťované
pozemky, což je velká investice. Nezpochyb-
ňuje, že pozemek manželů Pávkových je v lep-
ším stavu než pozemek p. Steinahusera, ale
rozdíl není tak velký oproti navrhované ceně.
Rozdíl je v tom, že o pozemek, o který žádají
Pávkovi, předchozí majitelé nemovitosti
pečovali.

Pan Šlenc uvedl, že na pozemku p. Pávka je
veřejná studna.

Pan Ing. Štangl navrhl přerušit jednání
v těchto dvou bodech a vrátit je radě k novému
projednání.

Pan starosta uvedl, že cena byla navržena
záměrně s ohledem na předchozí prodeje
v této lokalitě. Zastupitelstvo by mělo v tomto
rozhodnout stím, že se jedná o precedentní
rozhodnutí k dalšímu posuzování cen poze-
mků. Pokud bude shoda, že cena pozemků
v této lokalitě začíná na 70,-Kč, navrhl, aby
cena u pozemku p. Steinhausera byla stejná
jako pí. Roškové, tj. 40,-Kč a u manželů Páv-
kových 60,-Kč, což by zohledňovalo současný
stav pozemků.

Pan Dorotovič souhlasil s návrhem pana
starosty a věc by již neodkládal.

Pan Mgr. Rolínek si pouze upřesnil, zda na
oba posuzované pozemky je přístup pouze
z pozemků nynějších žadatelů. U pozemku

manželů Pávkových si načetl, že na pozemku
je studna a dotazoval se, zda je studna veřejná
nebo soukromá a zda vznikne věcné břemeno.

Pan Šlenc odpověděl, že studna je pouze
pro pozemek ve vlastnictví manželů Pávko-
vých, jinak zde vede veřejný vodovod.

Pan Michale uvedl, že voda ze studny ne-
vede do domu a zásobování pro jiný objekt ne-
připadá v úvahu.

Pan Ing. Štangl uvedl, že návrh pana staros-
ty považuje za akceptovatelný. Dále sdělil, že
studna je opravdu využívána pouze Pávkovými
a z pohledu práva by asi již byla i vydržena po
takto dlouhé době. Přístup na pozemky bude asi
stávající, neboť nepředpokládá, že město zde
bude zřizovat komunikaci.

P. Kopřiva (občané) uvedl, že oba poze-
mky byly ve vlastnictví jeho rodiny a lokalitu
velice dobře zná. Pokud byly pozemky udržo-
vané, byly krásné a jsou tudíž na stejné úrovni
a mají stejnou hodnotu.

Pan starosta ještě konstatoval, že v ceně by
se zohlednila údržba na náročnost nynější
údržby na pozemcích.

Pan Mgr. Jarolímek ještě si upřesnil, že po-
kud je pozemek žadatelů Pávkových nyní
v lepším stavu, protože o něj někdo v minulos-
ti pečoval, byl by nerad, aby nyní za to byl fi-
nančně postižen.

K tomuto dotazu bylo starostou města sdě-
leno, že lepší stav pozemku je dán péčí rodiny
Haiderovi, která dříve vlastnila nemovitost,
kterou následně koupili manželé Pávkovi.

Pan Dorotovič doplnil, že u pí. Roškové se
právě v ceně zohlednila náročnost na vyčištění
pozemku.

Pan Sýkora (občané) uvedl, že na osadním
výboru byla diskutována cena a převážil názor,
že by se měl brát ohled na nynější stav pozemku.

Pan starosta uvedl, že je důležité, aby za-
stupitelstvo drželo jednotný postup i přistupo-
valo ke všem žádostem stejně. Pokud jsou
pozemky ve špatném stavu a vzdálenější od
komunikace, lze cenu snížit.

Pan Ing. Štangl uvedl, že již bylo řečeno
hodně, že cílově jsou pozemky ve stejné užit-
né hodnotě, i když stávající stav je rozdílný.
Proto jistě zastupitelstvo opravňuje i stanovit
rozdílnou cenu.

Na základě návrhu starosty města bylo nej-
prve hlasováno o návrhu prodeje pozemků se
slevou tj. panu j. Steinhauserovi za 40Kč/m2 a
manželům Pávkovým za cenu 60 Kč/m2.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemku parc. č. 1042/1 o výměře 3 337 m2

v k.ú. Štiptoň p. Josefu Steinhauserovi, Štip-
toň 65, za částku 40,-Kč/m2 a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy. - 15 hlasy

Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Mar-
tina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0
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2.6. Prodej pozemku v k.ú. Štiptoň
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části

pozemku parc.č. 1052/6 ( dle GP č. 283-84
Fi/2014) o výměře 1 704 m2 v k.ú. Štiptoň,
manželům Václavu a Olze Pávkovým, Navrá-
tilova 246, Nové Hrady za částku 60,-Kč/m2 +
úhradu nákladů za geometrický plán a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Mar-
tina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene

Pan starost uvedl, že smlouva řeší stavbu
přivedení NN z trafostanice u celnice pro po-
zemek v dolní části areálu využívaného spo-
lečností Rafael. Břemenem budou zatíženy
dva pozemky v majetku města, proti návrhu
smlouvy bude zřízení věcného břemene za
částku 10 000,-Kč bez DPH.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
se společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice, na pozemku parc. č. 664/1, č.
684/3 v k.ú. Nové Hrady na akci: Nové Hrady,
K664/1 - úprava NN, za jednorázovou úhradu
ve výši 10 000,-Kč bez DPH a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Mar-
tina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.8. Prodej pozemku v k.ú. Nové Hrady
Pan starosta konstatoval, že žádost o poze-

mek podal p. Loukotka. Pozemek je přes cestu
u Zevlova mlýna a navazuje na pozemky, kte-
ré již vlastní žadatel. Pozemek nemá pro Měs-
to Nové Hrady význam z hlediska využití či
přístupu k brodu.

Pan Mgr. Rolínek se dotazoval, kdo vlastní
sousední pozemek č. 910/1, zda je ve vlastnic-
tví p. Loukotky.

Pan starosta odpověděl, že je ve vlastnictví
p. Loukotky.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemku parc. č. 1009/22 o výměře 66 m2 v k.ú.
Nové Hrady p. Janu Loukotkovi, Krčínova 44,
České Budějovice za cenu 100,-Kč/m2 a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Mar-
tina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.9. Směna pozemků v k.ú. Nakolice
Pan starosta upřesnil návrh směny poze-

mků mezi městem a p. Hronkem v lokalitě Na-
kolice. V rámci řešení komplexních
pozemkových úprav Pozemkový úřad Č. Bu-
dějovice doporučil městu tuto směnu s tím, že
hodlá následně realizovat cestu. Pozemkový
úřad připravuje celou projektovou dokumen-
taci k realizaci cesty, která začíná od Zámec-
kého, vede kaštanovou alejí k městským
rybníkům, dále nakolickým katastrem přichá-
zí až k prostoru nakolického sálu. V této části
naráží cesta na překážku v podobě elektrické-
ho sloupu. Směna pozemků umožní mírné od-
klonění cesty, poté bude pozemkový úřad
realizovat celou komunikaci.

Pan Ing. Štangl uvedl, že to půjde v trase,
kde historicky byla cesta. Kolem městských
rybníků vedla i další cesta, která začíná v úvo-
zu pod Zámeckým.

Pan starosta doplnil, obě tyto historické
cesty jsou řešeny v rámci komplexních poze-
mkových úprav. Víceméně na sebe navazují a
propojují celou lokalitu mezi Zámeckým a
městskými rybníky.

Pan starosta dále uvedl, že ve stejném reži-
mu je nyní řešena rekonstrukce komunikace
v katastru Veveří, kde již došlo k předání sta-
veniště a postupně budou upravovány úseky
mezi "vodárnou" a kempem, signálkou a kři-
žovatkou u kempu a navazující cesta ve směru
na Šelby.

Pan Ing. Štangl se dotazoval, zda cesta
mezi vodárnou a autokempem je pořád ve
vlastnictví Lesů ČR.

Pan starosta odpověděl, že je již ve vlast-
nictví města. Po rekonstrukci budou povrchy
(těleso stavby komunikace) převedeny městu.

Zastupitelstvo města schvaluje směnu poze-
mků v k.ú. Nakolice mezi Městem Nové Hra-
dy, část pozemku parc. č. 1425 o celkové
výměře 1 472 m2 ( dle GP parc.č. 1425/2 o vý-
měře 155 m2 ) ve vlastnictví Města Nové Hrady
a p. Ing. Josefem Hronkem, Ohrazeníčko čp.
27, část pozemku parc. č. 1421 o celkové vý-
měře 2 333 m2 ( dle GP parc. č. 1421/2 o výmě-
ře 155 m2) ve vlastnictví p. Ing. Josefa Hronka a
pověřuje starostu podpisem smlouvy - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Mar-
tina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.10. Darování pozemků
v k.ú. Údolí u Nových Hradů

Pan starosta uvedl, že pozemky vlastní Jiho-
český kraj, po dokončení staveb (rekonstrukce
mostů a komunikací) dochází k vypořádání
celé lokality. S kolegou J. Vicánym již v před-
chozím volebním období jednali s Jihočeským
krajem o převodu pozemků, které kraj nevy-
užívá. Po projednání tohoto návrhu se budou
řešit i další pozemky (i v soukromém vlastnic-
tví) tak, aby město vlastnilo pozemky na návsi
v Údolí. Budou též pokračovat jednání o pře-
vodu pozemků na protilehlé straně komunika-
ce (pod autobusovou zastávkou ve směru
k mostu na ČB). Nyní by zastupitelstvo schvá-
lilo pouze přijetí daru od Jihočeského kraje dle
návrhu.

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru
ve formě pozemků parc.č. 657/3 ( dle GP parc.
č. 657/7 o výměře 20 m2), parc. č. 657/4 ( dle
GP parc. č. 657/4 o výměře 92 m2, parc. č.
657/8 o výměře 5 m2), parc. č. 1476/1 ( dle GP
parc. č. 1476/1 o výměře 2 309 m2, parc. č.
1476/21 o výměře 7 m2) vše v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů od Jihočeského kraje a pověřuje
starostu podpisem smlouvy - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič,
p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí.
Martina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. To-
máš Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 3. Rozpočtové změny

3.1. Rozpočtová opatření
14/2014 – 16/2014

Pan starosta uvedl, že rozpočtová opatření
již schválila rada a zastupitelstvu jsou dána na
vědomí. V rámci rozpočtových opatření jsou
zde realizovány přesuny mezi jednotlivými
položkami a přijaté dotace.

Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtová opatření č. 14/2014, 15/2014 a
16/2014 - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič,
p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí.
Martina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. To-
máš Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se  0

3.2. Rozpočtové opatření č. 17/2014
U tohoto rozpočtového opatření starosta

uvedl, že se jedná o snížení příspěvku na pro-
voz neboť město koupí z vlastních prostředků
pro školu investiční majetek, a to myčku na
nádobí a malotraktor. K tomuto rozhodnutí
dochází na základě žádosti vedení školy.

Pan Ing. Štangl se dotazoval, zda bude na-
řízen odvod.
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Pan starosta uvedl, že škola zatím neobdr-
žela celou dotaci na tento rok, tudíž bude pře-
vedena nižší částka v tomto měsíci. Vzhledem
k zateplení budovy školy, bude mít škola nižší
náklady na provoz a příspěvek bude dostačují-
cí. Vybavení školní jídelny bude v tuto chvíli
vyřešeno.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové
opatření č. 17/2014 - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Marti-
na Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se  0

3.3. Návratná finanční výpomoc TJ Nové
Hrady

Pan starosta uvedl, že město obdrželo žá-
dost TJ Nové Hrady o zálohu na příspě-
vek s ohledem na řešení situace s autobusem a
jeho likvidací. Rada konstatovala, že nelze
poskytnou zálohu na příspěvek na rok 2015,
lze toto řešit formou návratné finanční výpo-
moci, kdy tato bude vrácena do 30.4.2015, kdy
již budou vyřešeny příspěvky na rok 2015.

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí
návratné finanční výpomoci Tělovýchovné
jednotě Nové Hrady ve výši 50 000,-Kč s tím,
že tato bude vrácena nejpozději do 30.4.2015 -
15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Marti-
na Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se  0

� 4. Rozpočtové provizorium
Pan starosta konstatoval, že s ohledem na

komunální volby se posunula příprava na no-
vém rozpočtu. Nejprve bylo nutno zřídit komi-
se. Finanční komise se již sešla a stanovila
harmonogram přípravy rozpočtu s tím, že ten-
to by měl být v zastupitelstvu projednán kon-
cem ledna nebo začátkem února příštího roku.

Zastupitelstvo města stanovuje pravidla
rozpočtového provizoria pro rok 2015 tak, že
měsíční výdaje budou hrazeny do výše jedné
dvanáctiny celkových výdajů posledního
schváleného rozpočtu města - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Marti-
na Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš

Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 5. Doplnění pasportu místních
komunikací
Pan starosta uvedl, že k doplnění pasportu

místních komunikací dochází s ohledem na
podání žádost do Regionálního operačního
programu (ROP) - jedná se o doplnění paspor-
tu o komunikaci od "Klondajku" k mostu u Ze-
vlova mlýna v délce 385 m a navrhovaný
název: 72c tzv. Veverská. Dále místní komu-
nikace ve směru od celnice k Nakolicím po bý-
valé signálce v délce 830 m s názvem: 73c tzv.
Nakolická signálka. Dále je třeba povýšit úče-
lovou komunikaci na místní a to ve směru od
točny k Tampierům v délce 117m, navrhovaný
název: 202c - Za Točnou.

Pan Ing. Štangl upozornil, že Veverská,
která je i součástí žádosti o dotaci v té části od
zahrádkářské kolonie k Zevlovu mlýnu má
mělké elektrické vedení.

Pan starosta uvedl, že o tomto problému
vedení města ví. Již dříve jej chtěli řešit spo-
lečně s TSM. Projektant tuto situaci v projektu
řeší. Projektovaná cena úseku je cca 1,4 mi-
lionu korun.

Zastupitelstvo města schvaluje doplnění
pasportu místních komunikací dle návrhu –
15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Marti-
na Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 6. Projekt – ROP "Bezpečné
komunikace pro Nové Hrady"
Pan starosta podrobně informoval o projektu:

Bezpečné komunikace pro Nové Hrady, který
řeší několik úseků komunikací a chodníků:

1) Výstavba chodníku Vitorazská + výstav-
ba obslužné komunikace s parkovacím
stáním U Hrobky
− Spojená PD - chodník prochází od od-

bočky do ZTV Pod Zámeckým až k
Jarolímkům (nejprve vlevo, pak u He-
idingerů přechází na pravou stranu),
na louce proti hrobce též obslužná 3m
komunikace + 10 parkovacích stání.

− Délka chodníků celkem: 363 m.
− Plocha chodníků:  647 m2

− Komunikace: délka 62 m, šířka: 3 m
plocha 186 m2

− Parkovací stání - šikmé: celkem 10:
plocha 180m2

2) ZTV Pod Zámeckým – větev D
– výstavba komunikace a chodníku
− Od  Nováků směrem k bytovkám.
− Na základě dřívějšího stavebního po-

volení byla vybudována kanalizace,

vodovod, vše zpevněno a prozatímně
dáno do recyklátu.

− Délka: komunikace 150m, délka
chodníku 125m

3) Nakolice - rekonstrukce MK od točny
k Tampierům
− Rekonstrukce MK s odvodněním

(dešťák)
4) Rekonstrukce MK Ke sběrnému dvoru

− Částečně rekonstrukce stávající + část
je nová

− Od odbočky do Klondajku, pak mezi
garážemi do bývalé skládky, kde je
sběrný dvůr.

5) Rekonstrukce HPC2
− v pasportu doplněna jako Nakolická

signálka - od celnice po bývalé sig-
nálce k lesu ve směru na Nakolice -
úsek má 830 m + jeden propust.

6) Rekonstrukce chodníků a komunikací –
dle PD od firmy BLAHOPROJEKT
− 4 stavební oddíly:
SO101: Chodník Zámek
- Od kaple sv. Jana k přechodu u Máje.
- chodník délka: 121 m
- rekonstrukce chodníku, zkapacitnění

chodníku, zvýšení bezpečnosti, vodící
prvek pro slepce a slabozraké.

SO102:  Jižní II a MK Jižní II.
- chodník dl. 83+72=155 m, dl. komuni-

kace 15 9m
- Jedná se o rekonstrukci chodníku, kte-

rý začíná dole u Kuželny a jde nahoru
kolem dílen až na křižovatku u Máje -
tento chodník bude rozšířen na šířku
2,25, aby odpovídal normě.

- Zároveň dojde k rekonstrukci uličních
vpustí a bude odfrézována a zkapacitněna
část jednoho jízdního pruhu komunikace.

SO103:
Rekonstrukce chodníku Vitorazská
- chodník dl. 31 m
- od křižovatky u Máje do Vitorazské - i

tento chodník bude rozšířen na 2,25 m.
SO 104:
Rekonstrukce MKa chodníků Zahradní II.
- chodník 67+47=114 m resp. 127 m ko-

munikace.
- Jedná se o úsek v Zahradní čtvrti - od

Kubešů dolů ve směru ke krámku - na
hranici pozemku s UPZSVM.

7) Rekonstrukce Veverská
(MK Jižní město – Zevlův mlýn)
− Od konce města (u odbočky do Klon-

dajku) před most u Zevlova mlýnu
− Délka dle kolečka: 385 m

STAVEBNÍ NÁKLADY
Název úseku
v Kč bez DPH  |  DPH   |  V Kč včetně DPH

CHODNÍK VITORAZSKÁ  ul. II. ETAPA
1 596 408,00 335 246,00 1 931 654,00

ZTV - Pod zámeckým větev "D"
808 580,00 169 802,00 978 382,00

MK  NAKOLICE
403 107,00 84 652,00 487 759,00
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MK PŘÍJEZD KE SBĚRNÉMU DVORU
1. etapa
1 418 828,00 297 954,00 1 716 782,00

Hpc 2 - od sil. III/15616 na Nakolice
1 552 918,00 310 584,00 1 863 502,00

Rekonstrukce chodníků a komunikací
101 - Chodník Zámecká

213 503,82 44 835,80 258 339,62

102 - Jižní II
805 903,74 169 239,78 975 143,52

103 - Vitorazská 1. část
176 675,05 37 101,76 213 776,81

104 - Zahradní II
1 027 093,52 215 689,64 1 242 783,16

MK Veverská
1 189 503,00 249 796,00 1 439 299,00

CELKEM
9 192 520,13 1 914 900,98 11 107 421,11

OSTATNÍ NÁKLADY
Název úseku
v Kč bez DPH  |  DPH   |  V Kč včetně DPH

Zpracování PD - HPC2 - Nakolická signálka
20 000,00 4 000,00 24 000,00

Zpracování PD - MK Nakolice
27 200,00 5 712,00 32 912,00

Zpracování PD - Chodník Vitorazská
II. etapa

46 800,00 9 828,00 56 628,00

Zpracování PD - MK Ke sběrnému dvoru
49 200,00 10 332,00 59 532,00

Zpracování PD - MK Veverská
49 500,00 10 395,00 59 895,00

Zpracování PD - Rekonstrukce chodníků
a komunikací

38 500,00 8 085,00 46 585,00

Zpracování žádosti
180 000,00 37 800,00 217 800,00

Organizace zadávacího řízení
50 000,00 10 500,00 60 500,00

TDI
190 000,00 39 900,00 229 900,00

Koordinátor, BOZP
60 000,00 12 600,00 72 600,00

Finanční a ekonomické poradenství
100 000,00 21 000,00 121 000,00

Publicita - bilboard+deska
50 000,00 10 500,00 60 500,00

CELKEM
861 200,00 180 652,00 1 041 852,00

ROZPOČET PROJEKTU CELKEM
12 149 273,11 Kč včetně DPH

DOTACE ÚRR 11 541 809,45
SPOLUÚČAST MĚSTA N.HRADY

607 463,66
Zastupitelstvo by mělo schválit podání žá-

dost. Pokud by město bylo úspěšné, činila by
dotace 95% celkových nákladů.

Zastupitelstvo města schvaluje předložení
žádosti o podporu projektu s názvem "Bezpeč-

né komunikace pro Nové Hrady" do 35. výzvy
ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory 1.5. -
Rozvoj místních komunikací a jeho následnou
realizaci. Zastupitelstvo dále schvaluje finan-
cování projektu s názvem "Bezpečné komuni-
kace pro Nové Hrady" ve výši celkových
výdajů projektu, tj. 12 149 273,11 Kč včetně
DPH v rámci rozpočtu Města Nové Hrady
s tím, že bude finanční krytí projektu zajištěno
po celé období realizace projektu včetně pří-
padných změn harmonogramu - 15  hlasy.

Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Mar-
tina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 7. Volba členů výborů

7.1. Kontrolní výbor
Pan starosta informoval, že jednotliví čle-

nové byli nominováni stranami a hnutími,
které mají zastoupení v zastupitelstvu města.
Tato nominace byla umožněna i zástupcům
KDU-ČSL.

Oba výbory jsou navrženy jako sedmičlenné.
Při povolebních jednáních navrhli zástupci

opozičních stran, aby opozice měla většinu
v kontrolním výboru. Tato žádost byla koalič-
ními stranami respektována.

Pan starosta se dotazoval zastupitelů, zda
chtějí hlasovat o jednotlivých členech nebo
o všech najednou.

Pan Dorotovič uvedl, že by navrhoval
o členech kontrolního výboru hlasovat najed-
nou -  všechna jména dohromady.

Zastupitelstvo města schvaluje členy kon-
trolního výboru:

p. Radka Homolku, p. Ing. Pavla Kříhu,
p. Pavla Vochozku, p. Františka Leštianského,
pí. Ing. Evu Ševčíkovou, pí. Miloslavu Sou-
bustovou - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Mar-
tina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

7.2. Finanční výbor
Pan starosta přečetl nominaci.
Zastupitelstvo města schvaluje členy fi-

nančního výboru:
p. Ing. Zdeňka Dorschnera, pí. Helenu Žia-

kovou, p. Ladislava Kopřivu, p. Jana Koll-
manna, p. Ing. Ludovíta Kasana, pí. Marii
Dvořákovou - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,

pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourková, p.
Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Ing. Fran-
tišek Štangl, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 1
p.  Jan Kollmann.

� 8. Diskuse
Pan starosta otevřel diskusi a informoval

o nabídce Středočeské policie k pozemkům
v Sokolím hnízdě. Pozemky budou převedeny
na město a bude se řešit převod ve veřejném
zájmu, což by neměl být problém vzhledem
k tomu, že tudy vede naučná stezka a dále je
tam hřiště. Dále se jedná o bezúplatný převod
části areálu roty. Zatím je vše před podpisem na
ministerstvu financí. Toto chtělo upřesnit sank-
ce za nevyužívání areálu ve veřejném zájmu.

Pan Dorotovič se dotazoval na termín dal-
šího zastupitelstva.

Pan starosta odpověděl, že další zastupitel-
stvo bude svoláno ke schválení rozpočtu. Fi-
nanční komise bude 7. ledna projednávat
rozpočet, takže termín zastupitelstva vychází
spíše první čtvrtek v únoru. Po zveřejnění roz-
počtu bude zaslán zastupitelům a zároveň svo-
láno další zastupitelstvo. Dále by se řešilo i
vodné a stočné.

Pan Šlenc uvedl, že rekonstrukce skládky
se chýlí ke konci, a poděkoval TSM za spolu-
práci. A dále měl prosbu, aby se skládka hlída-
la i všemi občany, neboť areál je opravdu
pěkně upraven.

Pan starosta doplnil, že původní vjezd bude
zavřený a dána informace, kde funguje provi-
zorní sběrný dvůr, který bude řešen následně.

Pan starosta následně informoval o dokon-
čení rekonstrukce a rozšíření rybníků s tím, že
minimálně do druhé poloviny února nesmí být
napouštěny s ohledem na kontrolu ze strany
poskytovatele dotace. V programu regenerace
jsou práce dokončeny, v Zahradní čtvrti a v Pod
Zámeckým dochází k navážce zeminy pro dal-
ší etapu. V rámci Sdružení Růže by se měla
v roce 2015 řešit druhá etapa úpravy tohoto
veřejného prostranství. Na jeslích se bude pra-
covat i v příštím roce, zvládlo se i profinanco-
vání těchto akcí. Pan Šlenc měl stavby na
starost a určitě poskytne každému informace
o veškerých aktivitách.

Pan Štangl se dotazoval, zda již byli jme-
nováni členové komisí.

Pan starosta odpověděl, že všichni nomi-
novaní byli schváleni a postupně jsou svolává-
ny jednotlivé komise. Ohledně podnikatelské
komise uvedl, že pravděpodobně v lednu bu-
dou sezváni místní podnikatelé, se kterými
bude projednáno několik důležitých bodů -
poplatky za užívání restauračních předzahrá-
dek, poplatek za ubytovací kapacitu, vytvoře-
ní katalogu místních živnostníků.

Pan starosta dále informoval o zrušení po-
bočky České spořitelny. Zástupci banky vede-
ní města sdělili, že k 1.2.2015 končí pobočka
v Nových Hradech. Vedení města bude i nadá-
le jednat s vedením České spořitelny, nicméně
jednání ČS považuje za velmi jednostranné

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 9

pokračování na str. 11
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s tím, že Město Nové Hrady nebylo o uvažo-
vaném uzavření s předstihem informováno a
je tím významně narušena vzájemná spoluprá-
ce. Zástupci ČS deklarovali, že udržení poboč-
ky není možné, zejména z ekonomických
důvodů. I když počítají s úbytkem klientů, po-
bočku držet nehodlají. Městu Nové Hrady ne-
byla dána šance reagovat na tuto informaci,
např. snížením nájemného. Zatím by měl být
zachován bankomat. V úvahu přichází jednání
o pojízdné pobočce, toto vše bude předmětem
dalších jednání.

Starosta informoval, že následně jednal s
dalšími bankami, které jsou připraveny jednou
týdně posílat pracovníka do N. Hradů, se kte-

rým by občané mohli řešit své bankovní
problémy.

Pan Sýkora (občané) se dotazoval na pro-
jekt Bezpečné komunikace pro Nové Hrady,
zejména proč neřeší chodník na Jakuli.

Pan starosta odpověděl, že pozemky na Ja-
kuli pro tento projekt nejsou v majetku města a
v takto krátkém čase toto nešlo řešit, neboť
schvalování víceletých pronájmů nejsou v
kompetenci ředitele místního závodu LČR.
Dle informací by se měl nyní řešit průtah na
Jakuli a poté by se také měly realizovat chod-
níky a obrubníky.

Pan Sýkora (občané) informoval, že na ná-
draží je pořád nepořádek a nikdo nic neřeší.

Pan starosta odpověděl, že pokud jsou po-
zemky města, lze to řešit, pokud jsou zde jiní
majitelé, město těžko může nahradit jejich
vlastníka, který by měl o pozemky pečovat.

Nicméně se Město nové Hrady snaží řešit
prašnost o sadě Jakule zvýšením využitím za-
metacího vozu.

Pan Ing. Štangl podotkl, že pokud by bylo
nadměrně znečišťováno životní prostředí, tak
jedině v tomto směru lze podniknout kroky.
Pokud se týká nájemní smlouvy s Lesy ČR
delší jak 6 let, toto není v kompetenci zdejšího
ředitele a na krajském ředitelství zatím není
nový ředitel.

� 9. Závěr a usnesení
Starosta města poděkoval všem přítom-

ným zastupitelům i občanům města za účast
na 2. veřejném jednání zastupitelstva Města
Nových Hradů.

Dále popřál všem krásné vánoce a vše nej-
lepší do nového roku.

Starosta města následně v 20.30 hodin
ukončil jednání zastupitelstva.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 10

KONEC ROKU
u novohradských hasičů

Koncem listopadu se u nás uskutečnily vol-
by do výboru SDH. Tyto volby probíhají kaž-
dých pět let v rámci SH ČMS u každého sboru
v ČR. Řádní členové rozhodovali ve dvouko-
lové volbě, kdy poslední kolo proběhlo v den
výroční valné hromady sboru, tedy 29. 11.
2014 v Kulturně-spolkovém domě. Hlasování
skončilo následovně, starostou SDH se stal
pan Milan Drbout a post místostarosty nadále
patří panu Miroslavu Bartošovi. Za velitele
sboru byl zvolen pan Radek Bandík a jeho zá-
stupcem pan Vít Soubusta. Jednatelkou sboru
se stala paní Anna Bartošová. Nedílnou součás-
tí našeho sdružení je i pokladní a tuto funkci
opět obhájila paní Lýdia Tichovská. Na post
technika SDH byl uveden pan Jaroslav Matějka
a informačním referentem se stal pan Marek
Bandík. Na závěr bych jménem nového výboru
velice rád poděkoval předchozímu vedení sbo-
ru za jeho dlouholetou a obětavou práci.
www.sdhnovehrady.webnode.cz

Za SDH Nové Hrady Bandík M.

K plánovaném uzavření
pobočky České spořitelny

Někdy v první polovině jsem se v mé kanceláři setkal s paní Krohovou, která má v rámci
České spořitelny (ČS) na starost úvěry pro města a obce. Debatovali jsme mnoho věcí, od mož-
nosti rozšíření spolupráce až po zapojení ČS v rámci vítání občánku města. Mluvili jsme i
o tom, jak velký význam pro město a jeho občany má zdejší pobočka České spořitelny. Na zá-
věr jednání mne paní Krohová požádala o termín možné schůzky s jejími kolegy s tím, že by se
tohoto jednání také zúčastnila. Více informací ani ona neměla, proto jsem předpokládal, že půj-
de o klasickou předvánoční návštěvu, při které vyhodnocujeme spolupráci v daném roce.

K této schůzce jsem proto přizval i místostarostku L. Bártovu a paní tajemnici Káplovou.
Musím říci, že pro nás všechny byl průběh schůzky resp. informace sdělené zástupci ČS šo-
kem. Bylo nám oznámeno, že doba se mění, že již není takový zájem o pobočky, že ČS po-
stupně hodlá některé menší uzavírat a že ta naše bude uzavřena na začátku února.

Okamžitě jsme se ptali na důvody a chtěli vědět, proč jsme o tomto uvažovaném kroku ne-
byli informováni dříve, abychom třeba mohli nějak jednat. Bylo nám řečeno, že pobočka není
rentabilní a že to takto bylo v Praze spočítáno a vyhodnoceno. Zároveň však zástupkyně ČS
uvedla, že do rentability pobočky nejsou započteny úvěrové smlouvy Města Nové Hrady, že
nemají příliš chuť jednat ani o snížení nájemného (které nebylo v poslední době nijak navyšo-
váno) či jiných krocích vedoucích k zachování pobočky, jejímž zaměstnankyním následně po
tomto jednání byly odevzdány výpovědi. Rovněž jsme se dozvěděli, že uzavřením naší po-
bočky dojde k nutnosti zvýšit o jedno pracovní místo v Trhových Svinech. Proč však nemohl
upraven úvazek v naší pobočce a třeba omezena otevírací doba, nikdo nezodpověděl…

Na závěr jednání jsme zástupcům ČS sdělili, že je pro nás tento způsob jednání velmi složitě
akceptovatelný. Naprosto totiž zastínil dlouholetou dobrou spolupráci mezi Městem N. Hrady a
Českou spořitelnou, a další vstřícné kroky Města Nové Hrady směrem k ČS. Jako velmi smutné
vnímám i to, že ČS evidentně nevadí úbytek klientů, který zcela jistě po uzavření pobočky nasta-
ne. Dle jejich sdělení očekávají jejich přechod pod pobočku v Trhových Svinech.

Bohužel však nemůžeme zasahovat do rozhodnutí společnosti, kde nejsme majitelé. Po-
žádali jsme tedy zástupce ČS, aby nám své rozhodnutí zaslali písemně tak, abychom na něj
mohli i my písemně reagovat a abychom mohli jednat o zachování co největšího počtu služeb
pro naše občany. Jako pozitivní v dané situaci vnímám to, že nedochází k rušení bankomatu a
že zástupci ČS deklarovali alespoň možnost jednání o zajištění služeb formou pojízdné
pobočky, která by jednou týdně zajížděla do našeho města.

Za vedení města mohu na základě dohody v radě města konstatovat, že boj o zachování po-
bočky v našem městě nevzdáváme, byť naše šance asi není příliš veliká. Budeme se však snažit
předložit argumenty za naše občany a zajistit co nejvíce možného. Zároveň však také otevřeme
jednání s dalšími bankovními domy o tom, jaké služby by mohly našim občanům nabídnout.

O všech výsledcích jednání budeme informovat v dalších vydání NZ.
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ

DO NOVÉHO ROKU VÁM VŠEM
CO NEJSRDEČNĚJI PŘEJEME

PEVNÉ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, RADOST,
SPLNĚNÁ PŘÁNÍ, ÚSPĚCH

V OSOBNÍM I PRACOVNÍM ŽIVOTĚ,
ALE I CHVÍLE A OKAMŽIKY PLNÉ
LÁSKY, LIDSKÉHO POROZUMĚNÍ

A DOBRÉ VŮLE
ZO KSČM

Všechno nejlepší v roce 2015,
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, osobních a pracovních úspěchů

přejí zaměstnanci městského úřadu.

Myslivecké sdružení Nové Hrady přeje
všem občanům města Nové Hrady, členům
Honebního společenstva Nové Hrady, za-
městnancům Městského úřadu Nové Hra-
dy a všem, kteří podporují MS a ochranu
přírody na Novohradsku, hodně štěstí a
zdraví v nadcházejícím roce 2015 a spous-
tu osobních i pracovních úspěchů s přáním
dobré budoucí spolupráce.

Za Myslivecké sdružení výbor MS
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Jaká byla „Obec přátelská“ v roce 2014 aneb
Ocenění našeho města v soutěži Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
V dubnu minulého roku obdrželo naše město výsledky ankety Obec

přátelská rodině 2013, ve které jsme získali ocenění jako nejlepší
Obec přátelská v kategorii měst a obcí s počtem obyvatel 1001 – 3000.
Ministerstvo práce a sociálních věcí, jako vyhlašovatel soutěže, oceni-
lo komplexní snahu našeho města o podporu a rozvoj aktivit pro
všechny věkové skupiny a celkovou koncepci podpory a rozvoje pro-
rodinných aktivit. S tímto oceněním byla spojena i finanční podpora ve
výši 900 000 Kč, která byla v průběhu roku 2014 čerpána dle navržené-
ho a projednaného rozpočtu s MPSV a následně s místními školskými
zařízeními, spolky, osadními výbory a odborem KIC včetně místní
knihovny.

Díky finanční podpoře, kterou jsme se všichni snažili smysluplně
využít, se uskutečnilo několik prorodinných aktivit a akcí, bylo doplně-
no materiální zajištění tradičních akcí, došlo k dovybavení KSD, veřej-
ných prostranství herními prvky.

Podpořenými akcemi či aktivitami byly například Den ochrany pří-
rody, myslivosti, rybářství a včelařství, Rybářské závody pro děti, Tur-
naj v kuželkách ŠD, Kurz sebeobrany pro všechny věkové kategorie,
Kurz práce s videem a fotoaparátem, Tvůrčí kurzy v Koželužně, Tvůrčí
dílny pro děti a rodiče v MŠ. Podpořeny byly i náklady na dopravu pro
přátelskou návštěvu v německém Neuburgu an der Donau, kde mimo
jiné vystoupil i školní pěvecký sbor a dále pro Předvánoční setkání se-
niorů, kde bylo hrazeno hudební vystoupení Veselé muziky. Pro spol-
ky, které zajišťují tradiční Masopust, byla poskytnuta podpora na
doplnění materiálního zajištění pro činnost a Sbor pro občanské záleži-
tosti zakoupil pěkné upomínkové dárky pro slavnostní ceremoniály ví-
tání občánků či svatby. Městská knihovna mohla díky podpoře
výrazněji rozšířit knižní fond, zakoupit pěkné prezentační materiály
pro příležitosti svých akcí určených veřejnosti a ve spolupráci se ZŠ za-
jistila velmi pěkné představení Listování . Materiální vybavení, které
bylo nakoupeno ve prospěch pořádaných kulturníchči spolkových
akcí, jsou dva pártystany, vnitřní i venkovní praktikáble pro KSD, no-
tové stojany, venkovní křesílka pro dvorek KSD, dokončeno bylo i ven-
kovní posezení na dvorku KSD, které bude sloužit i jako zázemí pro
činnost spolků sídlících v KSD. Díky finanční podpoře jsme mohli do-
vybavit či rekonstruovat některá dětská hřiště a veřejná prostranství
v našem městě (u MŠ, ŠD, ul. Navrátilova) či v osadách (Nakolice,

Den ochrany přírody, myslivosti, rybářství a včelařství

Kuželky s družinou

Herní prvky u ŠD Herní prvky v MŠ Herní prvky v ul. Navrátilova

Foto a videokurz Kurz sebeobrany

pokračování na str. 13
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Vyšné, Obora). Dále byla zakoupena nová keramická pec s příslušenstvím,
která bude zbudována v objektu bývalých Jeslí, čímž uspokojí potřeby
tvoření  dětí z MŠ, ZŠ i další  zájemce z  veřejnosti.

Některé podpořené aktivity byly tzv. „jednorázové“, čímž mohla být
zkvalitněna nabídka prospěšných akcí. Tam řadím například finančně náklad-
nější Listování nebo návštěva Neuburgu, která byla pro všechny rozhodně
velmi zajímavá a inspirativní. Další podpora, která se týkala zejména mate-
riálového dovybavení, byla rozhodně velmi příjemná. Nové věcné hodnoty
budou sloužit i do dalších let, tak ať je využijeme co nejlépe.

Věřím, že všechny aktivity, které se podařily uskutečnit v rámci našeho
„vítězství v Obci přátelské“, byly prospěšné, účelné a také, že byly a budou
vnímány jako dobrý základ pro další prospěšné kroky, podpory, činnosti, spo-
lupráci pro rozvoj spolkového, kulturního a prorodinného života v našem
městě i sadách.

Děkuji všem, kteří se jakýmkoli dobrým a prospěšným způsobem na oce-
nění v Obci přátelské podíleli a zároveň se sluší ještě „rok po té“ poděkovat
za poskytnutí podpory Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.

KIC N. Hrady

Na přátelské návštěvě v Neuburgu

Na přátelské návštěvě v Neuburgu

Listování pro děti

Nové praktikáble v KSD

Rybářské závody

Tvoření v Koželužně Tvoření v Koželužně Tvoření v MŠ

Velké šachy na Palubě

Jaká byla „Obec přátelská“ (pokračování ze str. 12)
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Děkujeme všem, kdo jste se přišli
rozloučit na poslední cestě

s panem Jánem Dorotovičem.

Manželka s rodinou

Za panem Jánem Dorotovičem
Dne 25. listopadu 2014 opustil náš pozemský svět
pan Ján Dorotovič.

Pan Dorotovič se narodil v ´ubietovej (nedaleko Bánské Bystrice).
Přímo v srdci Slovenska vyrůstal s dalšími třemi sourozenci. Po základní
škole se odešel učit do Podbrezovej, kde až do nástupu vojenské základ-
ní služby pracoval v místních Švermových strojírnách jako zámečník.
Vojenskou základní službu si prodloužil: vystudoval vojenské politické
učiliště v Kolodějích. Po skončení studia jako poručík nastoupil službu
u 6. brigády VS Jáchymov. Po reorganizaci se přihlásil k Pohraniční
stráži na jih Čech, odkud pocházela jeho manželka. Od roku 1963 až do
1971 sloužil u PS v Novohradských horách. V roce 1971 byl v místních
volbách zvolen poslancem MěNV Nové Hrady a stal se i uvolněným
předsedou MěNV. Ve funkci vytrval 5 let. Poté se vrátil k PS, kde sloužil
až do odchodu do důchodu.

J. Dorotovič byl dlouholetým členem a předsedou Českého svazu
ochránců přírody, donedávna (do r. 2007) byl také zastupitelem města
v N. Hradech. Byl též velmi aktivní v rámci Klubu českého pohraničí
(KČP) v jižních Čechách (dlouhodobý předseda Oblastní rady KČP a
první předseda Krajské rady KČP). Pan Dorotovič stál taktéž u zrodu
kolektivu, který vybudoval soukromý pohraniční skanzen v Borova-
nech, jehož významná část byla po smrti pana p. R. Marka přesunuta do
prostoru celnice v Nových Hradech.

Jak již vyplývá z výše uvedeného stručného životopisu odešel v panu
Jánu Dorotovičovi člověk, který byl po celou dobu svého působení v na-
šem městě velmi aktivní. Moje osobní paměť nemůže sahat do období,
kdy působil jako velitel Pohraniční stráže nebo jako tehdejší předseda
MěNV Nové Hrady (starosta města). Nebudu se tedy pouštět do připo-
mínání něčeho, co jsem nezažil, a toto období nechám ke vzpomínce či
hodnocení těm, kteří se s panem Dorotvičem tehdy potkávali…

Osobně si jej však pamatuji až z doby, kdy jsem se jako žák školou
povinný zúčastnil odborné exkurze na malou Fatru, kde byl hlavním or-
ganizátorem a průvodcem. O mnoho let později jsem měl možnost se
s ním více setkávat v době, kdy jsem se i já zapojil do práce v zastupitel-
stvu města. Jeho vystupování při jednání zastupitelstva byla vždy
k věci, bez zbytečných slov kolem, podložená argumenty a zájmem o to,
aby finální rozhodnutí bylo ku prospěchu občanů města. Přestože se mu
někdy od některých členů zastupitelstva nedostávalo dostatečné úcty
(s ohledem na jeho věk i práci vykonanou pro město), měl pořád sílu
bojovat za to, co považoval za správné.

Práci v zastupitelstvu ukončil na začátku roku 2007 a vedle své rodi-
ny věnoval svůj čas především aktivitám v rámci Českého svazu ochrán-
ců přírody (ČSOP) a Klubu českého pohraničí. Ochraně přírody a péči
o NPP Terčino údolí se věnoval po desítky let. Vzpomínám na to, jak
před mnoha lety organizoval opravy mostů, odvážel a opravoval lavič-
ky, budoval společně s panem Ing. Švarcem naučné stezky, pravidelně
je opravoval a doplňoval. Při pohledu do Terčina údolí nelze nevzpome-
nout jeho každoroční práci na údržbě vodopádu, které se společně se svými kamarády a kolegy
věnoval. Na samostatný článek by pak bylo jeho zapojení jako předsedy ČSOP, spoluorganizá-
tora soutěže pro děti Memoriál RNDr. Kučery či přípravu oslav Mezinárodního dne žen a
dalších akcí.

Přestože jsme měli na některá problematická období v nedávné historii naší země rozdílný
pohled či názor, velmi jsem si vážil jeho ochoty pomoci s vytvořením skanzenu ochrany státní
hranice a železné opony. Je velká škoda, že další diskuse už nebudeme moci vést, nicméně jsem
rád, že jsme se ještě za života pana Dorotoviče dokázali shodnout na způsobu prezentace a na
tom, že je dobré nabídnout určité pohledy návštěvníkům s tím, aby si na základě objektivních in-
formací a historických dokumentů sami udělali názor na ochranu státní hranice v jejím celém
výboji od středověku po Schengen.

Naposledy jsem měl možnost déle popovídat si s panem Dorotovičem v květnu v rámci akce
Newcastles of the world, ale těch kratších setkání byla na různých akcích či při jeho procházkách
nebo posezeních na lavičce na náměstí mnohem více. Určitě nejen mě bude ta „jeho“ lavička
v průběhu příštích let připadat prázdná…

Odchod z tohoto světa je největší ztrátou pro rodinu pana Dorotoviče, nicméně bude chybět i
našemu městu a organizacím, ve kterých byl zapojen. Nám, kteří zůstáváme na tomto světě, ne-
zbývá než tichou vzpomínkou připomenout společné chvíle a poděkovat za všechnu práci, kte-
rou pan Ján Dorotovič vykonal pro naše město, osady a přírodu. A že je opravdu na co vzpomínat
a za co děkovat.  Čest Vaší památce!

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

JÁN DOROTOVIČ
Dne 25. listopadu 2014 opustil naše řady čestný
předseda ZO ČSOP Nové Hrady pan Ján Dorotovič

V roce 1983 byl jedním ze zakladatelů pobočky ČSOP v Nových
Hradech, ve které byl dlouholetým členem výboru a od roku 2003 se
stal jejím předsedou až do roku 2011, kdy své předsednictví ukončil
ze zdravotních důvodů. Společně s Ing. Bohuslavem Švarcem byl
iniciátorem ochranářského programu na záchranu Jilmu drsného
ohroženého grafiózou. Měl velkou zásluhu na tom, že od samotného
začátku existence ZO ČSOP byla hlavní pozornost věnována ekolo-
gické výchově dětí a občanů Novohradska. Za tímto účelem byly
vybudovány dvě naučné stezky. Školní naučná stezka – Sokolí hníz-
do, na které je u příležitosti Mezinárodního dne dětí organizována
soutěž žáků škol „Znáš přírodu Novohradska – Memoriál RNDr.
Stanislava Kučery“, a to již od roku 1993. Každoročně sestavoval
skupinu dobrovolníků z řad základní organizace, která měla dohled
na stezce Sokolího hnízda při soutěži. Druhá naučná stezka je
v NPP Tereziino údolí. Se svou pracovní skupinou ve složení p.
Zdeňkem Vaňkem, p. Jaroslavem Holáněm a p. Jiřím Interholzem
se věnoval údržbě náhonu na vodopád a propustku od rybníka Krčín
až do doby, kdy ze zdravotních důvodů tuto práci v roce 2013 již
nemohl vykonávat.

Do poslední chvíle se jeho mysl upínala k přírodě, kterou navště-
voval velmi rád i v době, kdy ho jeho srdíčko již tolik neposloucha-
lo. Nám všem v naší organizaci předal hodně ze svých znalostí a
určitě se budeme snažit jeho myšlenku nadále udržovat a rozvíjet.
Všichni, kteří jsme pana Jána Dorotoviče znali a spolupracovali
s ním, chováme jej nadále ve svých srdcích a paměti.
Za výbor ZO ČSOP Nové Hrady předseda ZO ČSOP Ladislav Starý
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Současná aktivita kolem Terčina údolí
Nedávno jsem si uvědomil, že pokaždé,

když jsem se za poslední rok s někým bavil a
řeč se z různého důvodu stočila k Terčinu
údolí, začaly padat poměrně ostrá slova pro-
vázející údiv do jakého stavu se tento park za
posledních několik let dostal. Tyto negativní
reakce přitom pocházely od lidí zcela napříč
společností. Ať už to byli místní, nebo lidé od
pryč, odborníci nebo laici, ti co v parku podni-
kají nebo sem jen rádi jezdí na výlety. Takové
souznění názorů oborníků, laiků, ochránců,
členů samosprávy, podnikatelů, místních i tu-
ristů mi přišlo poměrně unikátní.

V roce 2013 a 2014 se uskutečnily dvě
schůzky vedení města a zástupců zaintereso-
vaných organizací s vedením Správy chráněné
krajinné oblasti Blanský les, která nese klíčo-
vou odpovědnost za stav a péči o park. Osobně
jsem se zúčastnil pouze té první, ale troufám si
říci, že odpovědi pana ředitele Flašara nikoho
neuspokojily a spíše vedly k ještě většímu po-
citu rozčarování u všech přítomných. Schůzky
podle všeho přílišný efekt neměly a dobře mí-
něná iniciativa města se minula účinkem. Je to
podle mne tím, že městu, ať už členům samo-
správy nebo zaměstnancům úřadu, při veškeré
dobré vůli z principu jejich role chybí potřebný
zápal pro soustavné upozorňování na určitý
problém, který není v jejich přímé kompetenci.
K tomu je potřeba tlak zespoda, jehož zvyšo-
vání už několik měsíců pozoruji.

Posledním impulzem pro mé osobní zapo-
jení nicméně byla podzimní brigáda, kterou
dal dohromady Marek Petrášek a údolští hasi-

či. Podařilo se mi jí také zúčastnit a po práci
jsme si ještě společně sedli na pár slov. Mimo
jiné jsme se shodli, že by bylo dobré, aby podo-
bné brigády pokračovaly i v novém roce, i když
jejich nejdůležitějším efektem nebude přímé a
zásadní zlepšení stavu parku (na to několik dní
v roce opravdu nestačí), ale spíše budování po-
citu sounáležitosti a upozorňování na daný
problém.

Když jsme poté s Markem, Tomášem a Jit-
kou diskutovali naše možné kroky, rozhodli
jsme se přijít nejen s textem odsuzujícím sou-
časný stav, ale také s konkrétními návrhy, kte-
ré by podle nás měly situaci zlepšit. Pozitivní
program se totiž podle nás ignoruje mnohem
hůř, než jen negativní protest. I za cenu, že se
jej nepodaří naplnit v plné míře. Výsledný text
tedy jako oficiální začátek naší iniciativy
publikujeme v tomto čísle zpravodaje.

Kromě toho jsme během svátků spustili fa-
cebookovou stránku s trochu expresivním ná-
zvem “Zachraňme Terčino údolí”, na které
budeme zveřejňovat aktuální informace a při-
jímat a reagovat na Vaše dotazy a komentáře.
Stránka záhy zaznamenala velký počet náv-
štěv a odběratelů příspěvků, což nás jen utvr-
dilo v přesvědčení, že osud Terčina údolí není
mnoha lidem lhostejný. I ti, kteří nemají svůj
profil na Facebooku, mohou stránku navštívit
- stačí zadat její název např. do vyhledávače
Google. Vaší podpory i jakéhokoli sděleného
názoru si budeme vážit a předem za ně děkuji.

Bc. Michal Jarolímek

Občanská iniciativa na obnovu Terčina údolí
Tento text je společným prohlášením vzájemně nezávislých osob, které tímto vyjadřují ne-

spokojenost se zhoršujícím se stavem kulturní památky a Národní přírodní památky Terčino
údolí (dále jen TÚ). V současnosti (prosinec 2014) probíhá schvalovací proces plánu péče na ob-
dobí 2014-2022. S návrhem tohoto dokumentu jsme seznámeni a až vstoupí v platnost, budeme
jej plně respektovat. Uvědomujeme si nicméně, že bez skutečné vůle jej naplňovat se může záhy
změnit v pouhý cár papíru, podobně jako se to stalo v případě plánu péče na předchozí období.

Jako iniciátoři prohlášení nepřicházíme pouze s lacinou kritikou, ale snažíme se situaci rozebrat
a přinést pozitivní návrh několika opatření, která by podle nás měla vést ke zlepšení stavu. Tímto
také nabízíme současným správcům parku svoji pomoc při zavádění navrhovaných kroků.

Naším cílem není vyvolávání konfliktů, ale od všech zainteresovaných stran očekáváme kon-
struktivní diskusi, která bude vedena s jediným cílem: zlepšení současného stavu NPP Terčino údolí.

Systém a komunikace
Za hlavní příčinu současného špatného stavu TÚ považujeme nevhodně nastavený systém

péče. Území je rozdrobeno mezi několik vlastníků, kteří se lepším či horším způsobem starají
pouze o svou část. Na styčných plochách (prostorově i v kompetencích) pak vznikají hluchá mís-
ta, ke kterým se nikdo nehlásí. Tento přístup jde absolutně proti charakteru parku jakožto území
komponované krajiny. Místo krajinného celku tu dnes máme kus lesa, kus louky, potok, stavbu,
soubor laviček či několik chráněných rostlin.

Protože jakékoli změny majetkoprávních vztahů jsou stěží proveditelné,
navrhujeme v tomto směru vznik formální, či alespoň neformální platfor-
my, která by sloužila ke komunikace mezi vlastníky a jinak zainteresovaný-
mi institucemi. Na principu správní rady parku by se zástupci všech
zúčastněných stran alespoň jednou ročně scházeli, aby zkontrolovali a
zhodnotili průběh aktivit v daném roce a naplánovali údržbové práce na rok
příští. Tento přístup by měl podle nás také efekt větší sounáležitosti a ochoty
spolupodílet se (i finančně a materiálně) na údržbě parku.

Lidský faktor
Na předchozí bod navazuje absence pozice správce, který by se

v parku pravidelně pohyboval, koordinoval probíhající údržbové práce a
navrhoval provedení dalších zásahů.

Vstupní brána do Terčina údolí

U vstupni brany do TÚ

Cesta od Lazniček k Modremu domu

Louka za Lázničkami

Nánosy dřeva pod jezem u Hamrupokračování na str. 16
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Navrhujeme pilotní ozkoušení pozice
správce, jehož náplň práce by podléhala výše
zmíněné radě parku. Kromě provádění drobné
údržby by jeho úkolem byl dohled nad chová-
ním návštěvníků a kontrola údržbových prácí
prováděných externími firmami. Pro všechny
zainteresované strany by byl první kontaktní
osobou. Sám by byl v úzkém kontaktu s pově-
řeným zaměstnancem Správy CHKO, který by
rozhodoval o významnějších zásazích.

Peníze až na třetím místě
Za předpokladu, že finanční prostředky, které každý rok putují ze

státních prostředků na údržbu parku, jsou využívány v duchu efektivní-
ho hospodaření, považujeme provoz parku za podfinancovaný. Tento
předpoklad je nicméně nutné ověřit.

Pokud se nenajde způsob, jak zvýšit objem nárokových peněz ze
státních prostředků, bude nutné hledat další finance v podobě dotačních
titulů, spoluúčasti místní samosprávy i drobného fundraisingu. S tímto
úkolem jsme připraveni dle svých možností pomáhat.

Symptomy nemoci
V parku pozorujeme množství dílčích nedostatků, které však pova-

žujeme především za symptomy výše zmíněných zásadních problémů.
Jen namátkou lze zmínit péči o louky (nevhodný způsob sečení i použi-
tá technika), zarůstání náletovými dřevinami, údržbu cestní sítě, přinej-
menším diskutabilní ochrana tzv. motýlích luk, atd.

Nárazová řešení některých těchto problémů sice uvítáme
(a jsme připraveni dodat podrobnější soupis), ale bez výše popsa-

ných systémových změn je nepovažujeme za řešení současného
stavu.

Nové poznání širšího kontextu
Díky pětiletému výzkumnému projektu Ústavu dějin umění AV ČR

máme nyní k dispozici násobně více informací o všech novohradských
parcích. To se netýká pouze nově publikovaných fotografií z druhé po-
loviny 19. století, ale také plánové a účetní dokumentace. Společně
s důkladným zpracováním a rozborem vědců z ÚDU nám to umožňuje
udělat si mnohem přesnější obrázek o vývoji, funkcích a významu TÚ,
zámeckého parku i bažantnice. Novou a zajímavou schopností je také
kvalifikované usazení našich parků do českého i evropského kontextu.

Věříme, že tyto nové informace budou novou motivací ke snaze TÚ
nejen konzervativním způsobem udržovat, ale také citlivě obnovovat a
rozvíjet.

Za iniciátory Bc. Michal Jarolímek, Marek Petrášek,
Ing. Jitka Šáchová a PhDr. Tomáš Vyhnánek

Spolupráce Ústavu komplexních systémů se středními a základními školami
ÚKS v Nových Hradech již od roku 2005 spolupracuje se školami a

snaží se vzbudit, případně podpořit, zájem žáků ZŠ a studentů středních
škol o studium přírodovědných předmětů.

V posledních dvou a půl letech jsme tak činili v rámci projektu
„Youth Club II – podpora technického a přírodovědného vzdělávání na
středních školách“.

Naší partnerskou školou je dlouhodobě Gymnázium Trhové Sviny.
O nabídku našich akcí měly ale zájem i další školy – Česko-anglické
gymnázium v ČB, Gymnázium Kaplice, Gymnázium Česká a ON
v ČB, EDUCAnet, ZŠ Trhové Sviny, ZŠ Horní Stropnice, ZŠ Benešov
nad Černou.

Během řešení projektu jsme zorganizovali 19 exkurzí, 35 přednášek
a 36 praktických cvičení, kterých se zúčastnilo více než 1900 studentů a
žáků. Přednášky a praktická cvičení na doplnění a rozšíření výuky jsme
prováděli na školách během 2 vyučovacích hodin, abychom co
nejméně narušili vyučování.

Exkurze jsme pořádali hlavně v okolí Nových Hradů – studentům se
moc líbily botanické „ochutnávací“, které vedl Mgr. Láďa Rektoris

(Terezino údolí, Červené blato, Novohradské hory), i exkurze do Un-
terWasserReich ve Schremsu a Sonnenplatz v Groâschönau, které jsem
vedla já. Zorganizovali jsme ale i návštěvu Techmanie v Plzni, IQ par-
ku v Liberci nebo skanzenu v Ostré u Lysé nad Labem (Botanicus).

Mezi přednáškami sklidily největší úspěch ty, ve kterých se prová-
dělo hodně pokusů – tedy „Pokusy s transformátory a střídavým
proudem“ Dr. Žilavého, „Fyzika pozorovaná všemi smysly“ Mgr. Ká-
covského nebo „Pozoruhodný křemík a dusík“ doc. Bochníčka a Dr.
Konečného. Ale byli jsme chváleni i za další, za všechny uvedu alespoň
přednášky „Zemětřesení“ a Sopečná činnost“ Dr. Špičáka.

Součástí projektu byla i organizace 3. ročníků Letní školy pro stře-
doškoláky z jižních Čech. Letní školy mají takový úspěch, že už nejsme
schopni přijmout všechny hlásící se studenty.

Na závěr bych ráda poděkovala všem lektorům i spolupracovníkům,
kteří mi pomáhali, aby naše nabídka byla pro studenty co nejzajímavěj-
ší a pedagogům se dobře hodila do vyučovacích hodin.

Mgr. Naďa Štysová, Ústav komplexních systémů FROV JU

Padlý strom, který už rok nikdo neuklidil Lavička po konci životnosti

Občanská iniciativa na obnovu
Terčina údolí (pokračování ze str. 15)
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MŠ INFORMUJE

PŘEJEME VŠEM SPOLUOBČANŮM V TOMTO ROCE 2015
HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY A ÚSPĚCHŮ

…VAŠE ŠKOLKA

Advent a Vánoce ve školce
Adventní čas jsme přivítali „Adventní díl-

nou“, kde si jako každý rok rodiče s dětmi vy-
tvořili vánoční výzdobu do svých domovů i do
školky. 3. 12. přišel Mikuláš s andělem a čer-
ty. Překrásnou Mikulášskou nadílku sehrál
spolek Maňásek z Dlouhé Stropnice. Děti se
čertů nebály, některé je klidně pohladily. Děti
Mikuláši slíbily, že budou poslušné a slušně se
chovat a za báseň či píseň od Mikuláše dostaly
poučné rady a hlavně balíček s nadílkou. Dě-
kujeme spolku Maňásek a těšíme se na příště.
5. 12. přišel Mikuláš s anděly i s čerty – žáci
základní školy. Zopakovali jsme slib, že budeme všichni hodní a andíl-
ci s Mikulášem děti podarovali sladkostmi. Potom se děti převlékly do
čertovských kostýmů a propukl čertovský rej ve třídách, jenž byl im-
pulzem k připomenutí pravidel slušného chování.

Děti se podílely na vánoční výzdobě školky svými výtvarnými pra-
cemi, napekly si a ozdobily perníčky, učily se koledy a také si zahrály
vánoční příběh jako dramatizaci pohádky.

Také jsme byli pozváni na staročeskou vánoční expozici do hradu,
děkujeme za okouzlující seznámení s vánočními tradicemi.

Ve čtvrtek 18. 12. jsme ve školce prožili Vánoční den s Vánoční po-
hádkou, rozsvíceným stromečkem a spoustou hraček pod ním. Po slav-
nostním obědě jsme si rozdali přáníčka a vánoční balíčky.

Děkujeme všem našim sponzorům, příznivcům a přátelům za podporu
v uplynulém roce a těšíme se na spolupráci v tom nadcházejícím. HE
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ŠD INFORMUJE

Zprávy ze školní družiny
Mikulášská nadílka

Děkujeme žákům z druhého stupně ZŠ za
pěkné vystoupení. Také děkujeme potravinám
Flossmann , paní Caplové a Humanitas o.p.s.,
paní Tomáškové za sponzorský dar.

Vánoční besídka
s vánočním setkáním

Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit a
také přinesli ochutnat cukroví. Také děkujeme
našim milým kuchařkám, které nám upekly
vynikající muffiny.

Při tomto setkání jsme vyhlásili také vý-
sledky naší, již tradiční „Vánoční perníčko-
vané“.
Tentokrát jsme měly tato témata „Vánoce“
a „Les a příroda“.
Téma „Vánoce“:

1. místo Jiří Emr
2. místo A. Charvátová
3. místo B. Číčolová

Téma „Les a příroda“:
1. místo Pavel Fritz
2. místo K. Morongová
3. místo K. Hoferová

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

Jiří Emr Vánoční ozdoby 1. místo

K. Morongová 2. místo K. Hoferová 3. místo

Vánoční besídka

Vánoční besídka

Vánoční setkání

A. Charvátová 2. místo

B. Číčolová 3. místo
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Ohlédnutí za adventními
a vánočními akcemi 2014

Ačkoli jsme po Novém roce všichni skočili či vpluli do dění roku
2015, přijměte přesto malé ohlédnutí za některými prosincovými akce-
mi roku 2014. A přestože se vždy prosinec jeví jako velmi hektický čas,
ať už z pracovního či soukromého pohledu, je vždycky zpříjemněný
mnoha přáními. Lidé zkrátka mají k sobě vždycky trochu blíž, jsou na
sebe laskavější, přejí si vše dobré, zejména zdraví a víc se na sebe usmí-
vají. Jsem moc ráda, že k této atmosféře mohou přispět i kulturní akce,
které nás vzájemně  obohatí darem lidskosti a svátečnosti.

K těmto předvánočním zastavením určitě patřila první Adventní ne-
děle s tradičním zapalováním první svíce na adventním věnci a rozsví-
cení krásného vánočního stromu. Další akcí, která „děsila“ nejenom
místní děti, ale dobrovolně se nechávají děsit i spousty návštěvníků ze
širokého okolí, byl Æertovsko – mikulášský rej na náměstí. I letos
všechny přesvědčil skoro dvouhodinový program o tom, že peklo i
nebe existuje a že bychom na to neměli zapomínat. Novou akcí, která se
u nás hezky „chytla“, bylo zpívání koled. Takže Česko zpívalo koledy i
v našem městě a někteří z vás jste se na tom mile a aktivně podíleli. Tře-
tí adventní víkend nabízel vánoční pohádku o tom, jaké může být puto-
vání za Vánoční hvězdou a tradiční Vánoční koncert. Letošní koncert
byl sestavený především z dětských účinkujících a byl velmi příjemně
sváteční. A ještě před vánočními prázdninami jsme stihli uskutečnit
Vánoční koncert pro děti ze základní školy, který se pěkně vesele
„rozjel“, a to díky zapojením mladých diváků do programu.

Chtěla bych nyní ještě tradičně poděkovat všem lidem, kteří se něja-
kým způsobem podíleli na přípravách i v průběhu samotných předvá-
nočních akcí a vytvořili tak příjemnou atmosféru pro nás všechny,
rovněž tak všem organizacím za technickou a další podporu. A ještě
bych chtěla poděkovat těm, kteří přispěli přeci jen o „“trochu víc“, byli
to: Mgr. Jana Štorová, a to za přípravu školních sborů na koncerty; To-
máš a Zdeňka Horelicových a Jan Hriňa, a to za program na
Čertovsko-Mikulášském reji; čerti i andělky, a
to za přípravu masek a účinkování; paní Vlasta
Rusiňáková, a to za „zaktivování“ lidí do akce
Česko zpívá koledy; pan Pavel Heidinger, a to
za hudební doprovod při zpívání koled u kaš-
ny; Mgr. Libor Petřvalský, a to za zdárné
dovedení Malého orchestru na svoje druhé
veřejné vystoupení.

Ať v nás ta pěkná, sváteční a přátelská at-
mosféra vydrží co nejdéle.

Květa Jarolímková

Čerti

Zpívání u stromu
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Adventní a vánoční akce 2014 (pokračování ze str. 19)

Vánoční koncert"

Vánoční koncert"

Česko zpívá koledy &"$

Vánoční pohádka

Čerti"
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Vánoční koncert pro ZŠ"($

Adventní a vánoční akce 2014 (pokračování ze str. 20)

Vánoční koncert #&"
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Kultura v Nových Hradech
v roce 2015

Příprava kulturních akcí pořádaných městským KICem je v tuto chví-
li na své „padesátiprocentní rozpracovanosti“. A to díky komunálním
volbám z podzimu loňského roku, od kterých se odvíjí trochu jiné projed-
návání koncepce Kultury, o které jsem se snažila, a na to navazuje i způ-
sob přípravy rozpočtu. Ráda bych totiž vedle udržení jisté kvality kultury
(zastoupení uměleckých oblastí a kvalitních účinkujících) zapracovala
do nabídky i podněty z posledních volebních programů některých stran či
sdružení (z těch, které byly k dispozici). Přípravě kulturního programu
předcházela a souvisela i veřejná prezentace kulturní koncepce veřejnos-
ti na konci minulého roku. Ta měla vést i k možné „kulturní diskusi“,
nicméně nikdo z členů kandidátních listin a zástupců politických stran či
sdružení se na ni neobjevil. V průběhu ledna by se měla uskutečnit i první
schůzka nové kulturní komise města a ve spolupráci s ní by měla být kon-
cepce dokončena. Pak už by zbývalo pouze dořešit rozpočet - „co chce-
me a na co máme“ a rychle jednat, objednávat, vyjednávat, smlouvat a
organizačně zajišťovat vše potřebné.

Některé osvědčené, tradiční a kulturně nosné akce jsme již „rámcově“
začali rozjednávat v závěru loňského roku s vírou, abychom udrželi po-
myslnou laťku kvalitní kultury z předchozího období. Budu velmi ráda,
když na to navážeme a vytvoříme zajímavý kulturní nabídku pro všechny
lidi, ze kterých se stanou následně spokojení diváci, posluchači a přízniv-
ci novohradské kultury.

Tolik zatím mého „obecného informování“. Podrobněji a konkrét-
něji budeme již brzo o všem informovat prostřednictvím stolního no-
vohradského kalendáře (již se vlastně děje…), dále v Novohradském
zpravodaji, na plakátech a pozvánkách, prostřednictvím internetových
stránek KICu či osobním pozváním. Těším se na pěkné společné kul-
turní a umělecké zážitky v roce 2015. K. Jarolímková

KIC Nové Hrady zve děti (i rodiče a prarodiče) na

Dětský karneval
aneb zábavné odpoledne s klaunem Fílou

v sobotu 31. 1. 2015 od 14.00 hod.
v Kulturně-spolkovém domě Nové Hrady

vstupné 30 Kč, masky zdarma

KIC N. Hrady, tel.: 386 362 195, www.kicnovehrady.cz
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Novohradské muzeum v roce 2015
Vážení čtenáři, dovolte mi Vás touto for-

mou informovat o současnosti i budoucích
plánech souboru provázaných aktivit, které-
mu jsme se postupem času naučili ve zkratce
říkat Novohradské muzeum.

Když jsme se zhruba před třemi lety rozho-
dovali vytvořit v přízemí Kulturně-spolko-
vého domu stálou expozici o historii města a
okolí, dlouho jsem se zdráhal označovat ji
zjednodušeně muzeum. To má totiž kromě vý-
stavní činnosti další neméně důležité funkce
jako je sbírková a badatelská činnost, pořádání
krátkodobých expozic či popularizačních
přednášek. S postupem času a nárůstem aktivit
si už dnes troufám tento termín použít. Zda
oprávněně, můžete ostatně posoudit sami na
základě tohoto článku.

Stálá expozice
Stálá expozice, jejíž tvorba je nyní zhruba

ve dvou třetinách, by měla představovat chro-
nologický vývoj města Nové Hrady zahrnující
významné události, stavby, osobnosti, spolky

a tradice. Tato část expozice byla realizována
v rámci projektu “Kulturní dědictví Novo-
hradska - síť stálých expozic”, podpořeného
z Programu rozvoje venkova. Zbývající jedna
třetina témat se bude dodělávat na jaře tohoto
roku tak, aby mohla být expozice otevřena od
poloviny května. Podrobnosti o expozici bu-
deme přidávat v následujících číslech NZ.
Kromě toho zůstane i nadále součástí expozice
místnost s interaktivním modelem Novohrad-
ských hor, která byla dokončena již před
dvěma lety.

Výstava
První letošní muzejní aktivitou se stane

otevření výstavy s názvem Rottenhanové a
Buquoyové na Červeném hrádku, kterou nám
zapůjčilo Oblastní muzeum v Chomutově.
Historická vazba mezi buquoyskými Novými
Hrady (a Rožmberkem) a rottenhanovským
Červeným hrádkem je přitom mnohem silněj-
ší, než se běžně ví. Právě na tomto severoče-
ském panství vyrůstal hrabě Jiří Jan Buquoy,

který po matce zdědil vášeň pro architekturu
a krajinotvorbu. To, co se v okolí Chomutova
naučil, si po svatbě přinesl do Nových Hradů
a ve stejném stylu realizoval dostavbu novo-
hradského zámku, úpravu vesničky v zámec-
kém parku i úpravu staveb podél promenádních
cest vedoucí od zámku do Terčina údolí.

Vernisáž výstavy by se měla uskutečnit na
přelomu února a března v sále a předsálí
Kulturně-spolkového domu. Její součástí by
měl být i doprovodný program tvořený pří-
spěvky na téma Jiřího Františka Buquoye,
jeho manželky a syna.

Výstava potrvá minimálně do poloviny
dubna. Podrobnosti ohledně vernisáže i sa-
motné výstavy přineseme v únorovém NZ.

Téma parků
Výstava by se měla stát také vhodným úvo-

dem pro hlavní téma naší badatelské a popula-
rizační činnosti v roce 2015, kterým budou
parky a parkové úpravy v okolí Nových Hra-

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
¡ 24.1., 28.2., 28.3.2015

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

Plánované výstavy a aktivity
v Koželužně 2015

Vážení přátelé výtvarného umění, příznivci tvůrčích aktivit a novo-
hradské Koželužny. Ráda bych vás naladila v několika větách na letoš-
ní chystanou nabídku výstav, výtvarných kurzů a dalších činností s tím
spojených.

V měsíci březnu uspořádáme výstavu akademického malíře Miro-
slava Konráda, jednoho z nejznámějších jihočeských výtvarníků, který
by měl letos oslavit kulaté životní jubileum. A tak ne náhodou se jeho
výstava bude jmenovat Spirála návratů. Mnozí s vás znáte patrně M.
Konráda jako účastníka malířských sympozií, jenž u nás v minulých le-
tech pořádala Galerie Vida. Nenechte si proto ujít tuto výstavu, která
bude zahájena vernisáží 21. 3. 2015.

Dalším jihočeským výtvarníkem, se kterým jsme již na výstavě do-
mluveni, je Hynek Fuka, a věřte, že jeho „sympatické a příjemně vybar-
vené“ obrázky vám udělají dobře na duši. Jeho zachycení novohradské
krajiny má půvab, hravost i prvky melancholie. Vernisáž se uskuteční
1. 7. v rámci letošního Novohradského Hraní.

Přála bych si, aby i v letošním roce využila Koželužnu naše základ-
ní škola a prezentovala zde výtvarné práce svých žáků. Ráda bych do
této výstavy vnesla ještě něco nového, ale to bude záležet na tom, jak
dopadnou další jednání s místními školskými zařízeními.

V současné době začínáme také chystat nabídku pro malířské setká-
ní mladých lidí v rámci spolupráce „Nových Hradů světa“, což by měla
být navazující aktivita na loňskou konferenci New Castles of the Wo-
rld. Pokud bude zájem mladých výtvarníků se k nám vypravit a tvořit,
vznikla by v srpnu společná výstava se zatím pracovním názvem „Nové
Hrady světovýma očima“.

Na měsíc říjen počítáme s opětovným zapojením do akce Otevřené
ateliéry jižních Čech, na kterou bych chtěla současně pozvat několik
výtvarníků. Zejména ty, kteří za posledních zhruba sedm let měli s Ko-
želužnou něco výtvarně společného.

Na letní prázdniny připravíme rovněž nabídku tvůrčích kurzů a dí-
len pro děti i dospělé zájemce, přidáme nové techniky, oslovíme stu-
denty uměleckých škol pro spolupráci, zapracujeme tvoření i do
některých kulturních akcí, budou pokračovat i pravidelné aktivity pro
nejmenší děti a na začátku července so zamalujeme opět i na náměstí a
při všem tom se těšit ze svých tvůrčích dovedností. Věřím, že nás čeká
zase další barevný a tvořivý rok. K. Jarolímková

fotofoto

pokračování na str. 24



24 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ leden 2015

INFORMACE Z KNIHOVNY
Vždycky když skončí starý rok, chtě nechtě

nás to ponouká k ohlédnutí. Co se za minulý
rok zlepšilo, co se nepodařilo, co zůstalo při
starém, co jsme získali a co jsme naopak ztra-
tili. Začnu od konce, tím smutným. V uplynu-
lém roce jsme se neradi rozloučili hned se
třemi častými návštěvníky knihovny, velmi
dobrými a zdatnými čtenáři a mohu říci, že i
mými přáteli. Jako první odešla čtenářka a bý-
valá knihovnice paní Jarka Janošková, brzy
nato paní Pavlínka Lejsková a nedávno pan
Ján Dorotovič. Svými návštěvami spoluvytvá-
řeli atmosféru knihovny a budou tam už na-
vždy chybět. Navíc „paní statistika“ bude
ochuzena o 400-500 výpůjček ročně.

Tím, co se daří, je každoroční příliv prv-
ňáčků (díky pedagogům i rodičům), pro které
se podařilo nakoupit spoustu pěkných knížek,
zejména z edice První čtení (i Druhé čtení a
Třetí čtení) a pro pokročilejší takové, které
jsou pro dnešní generaci dětí zajímavé a od
čtení je neodradí. Další příliv čtenářů průběž-
ně zaznamenávám u žen kolem čtyřicítky, kte-
ré doposud z důvodu péče o děti na čtení

neměly čas, další jsou čerstvé důchodkyně.
Jistě jste si všimli, že píši o nových čtenářích –
ženách. Muži tolik do knihovny nechodí, ale
neznamená to, že nečtou. Čtou dost často spo-
lečně se svými manželkami, které jim ty knihy
domů donesou. Je to trochu podobně jako
s jídlem. Nakupovat většinou chodí žena, ale
neznamená to, že její manžel nejí.

Ještě se musím zmínit o velikém plus loň-
ského roku. Protože Město Nové Hrady bylo
oceněno v soutěži Obec přátelská rodině a
k tomu se pojila dotace, dostala i knihovna
z této odměny „finanční injekci“ především na
zakoupení knih, na které z běžného rozpočtu
tolik nezbývá – více novinek, encyklopedie,
cestopisy, regionální literatura, naučná litera-
tura o naší historii, o architektuře památek,
zejména z jižních Čech, knihy jihočeských
historiků, knihy o bývalých Sudetech, o po-
hraničí, o poválečném dění, o „železné opo-
ně“… Také díky těmto penězům se naše
knihovna může pochlubit tím, že má ve svém
fondu mnoho knih, které byly nominovány
nebo i vítězi literárních soutěží jako Magnésia

Litera, získaly cenu SUK nebo Zlatá stuha
apod. U mnoha zakoupených titulů – hlavně
z historie a o dění v našem pohraničí – jsem za-
znamenala spoustu rezervací od čtenářů, což je
potěšující. Městská knihovna se těší na Vaši
návštěvu a prosí o trochu trpělivosti, pokud
Vámi vybraná kniha se k Vám dostane trochu
později právě kvůli dřívějším rezervacím.

Čtenářům knih i Novohradského zpravoda-
je přeji do nově načatého roku jen to dobré,
hodně radosti a málo starostí. A také děkuji

všem návštěvníkům knihovny za přízeň,
kterou knihovně projevují po celý rok.

Knihovnice D. Císařová

Upozornění pro čtenáře
V době od 9. února
do 28. února 2015

bude prováděna plánovaná

REVIZE KNIŽNÍHO FONDU
Proto prosíme čtenáře,
aby se na toto období
předzásobili knihami.

Děkujeme za pochopení.

Okénko do knihovny
Má rodina a jiná zemětřesení – Ivan Kraus

Má rodina a jiná zemětřesení je kniha povídek s oním zvláštním hu-
morem, po jakém my Češi nostalgicky toužíme od dob Poláčkových
Bylo nás pět. Je to humor laskavý, mile absurdní, ironie spíš něžné a
nadsázky spíše filozofické než karikující.

Má žena a jiné živly – Ivan Kraus

Manželství je jediný vynález, který si nikdo nenechal patentovat. Je
to podnik s dvěma řediteli, kteří neustále pátrají po tom, kdo z nich má
být zaměstnanec. Přesto tvrdím, že je lepší pustit se do tohoto dobro-
družství než zůstat starým mládencem, mužem, který bezvýsledně pro-
vádí celý život průzkum trhu. Zdá se mi poněkud nespravedlivé, že se
tolik hovoří o počtu nezdařených manželství končících rozvodem a
skoro vůbec se nemluví o skutečných dobrodruzích, kteří spolu žijí celý
život. O takových lidech je tato kniha.

Z Chotovenky do války – Walter Scheinpflug
Walter Scheinpflug se narodil v roce 1925 v malé vesnici Chotoven-

ka v bývalých Sudetech. Jeho rodná obec už neexistuje, ale nacházela
se blízko obce Světec u Bíliny, v tehdejších Sudetech. Vyučil se zední-
kem a v osmnácti letech byl povolán do Říšské pracovní služby. Už teh-
dy ho oslovili náboráři z Waffen-SS, ale na radu otce se nepřihlásil.
Začátkem roku 1944 už další výzvě neodolal, protože chtěl něco zažít.

Pražský tanec smrti – Olga Barényiová
Román autorky, o jejíchž životních osudech se skoro nic neví, vy-

práví o dnech Pražského povstání v květnu roku 1945. Autorčin po-
hled, založený na osobních vzpomínkách, je mírně řečeno velice
neobvyklý. Popisují se v ní krutosti páchané Revolučními gardami ne-
jen na německém civilním obyvatelstvu, ale i na Češích, kteří jen
v nejmenším nesouhlasili s tím, co gardisté provádějí, a proti jejich řá-
dění se postavili.

dů. Vedou nás k tomu zejména dva důvody.
Tím prvním je letošní zakončení velkého vý-
zkumného projektu kolegů z Ústavu dějin
umění AV ČR, který nese název Obnova bu-
quoyské kulturní krajiny, a jeho vyvrcholením
bude rozsáhlá výstava unikátní obrazové a
plánové dokumentace a prezentace nejnověj-
ších poznatků o historii parkových komplexů
a staveb v okolí města. Tím druhým důvodem
je rostoucí vlna nespokojenosti se současným
stavem NPP Terčino údolí a vznikající občan-
ská iniciativa, která přichází s návrhy kroků,
které by měly vést ke zlepšení péče o park (viz.
další článek v tomto čísle NZ). Domníváme se,
že tento zvýšený zájem o současnost našich
parků bude vhodné spojit se zájmem o jeho mi-
nulost a naopak.

70. výročí konce války
Vzhledem k tomu, že v květnu tohoto roku

nás čeká 70 výročí konce 2. světové války,
chtěli bychom v první polovině května doplnit
plánovaný program Města a KIC zařazením
tematicky zaměřené přednášky a besedy.

Podzimní přednášky
Na podzim nás poté bude čekat již čtvrtý

cyklus popularizačních přednášek. Celková náv-
štěvnost i individuální zájem účastníků v loň-
ském roce nás ubezpečil, že má smysl v této
popularizační aktivitě pokračovat, a tedy i v roce
2015 se můžete těšit na čtyři podvečery s novo-
hradskou historií. Jednotlivá témata a přednáše-
jící budeme vybírat v průběhu roku a chtěl bych
Vás i touto cestou požádat o zasílání návrhů a
doporučení. Některé návrhy se objevily již v
průběhu loňských přednášek, za což děkujeme a
při sestavování programu je určitě využijeme. O

konkrétním programu, který se opět uskuteční v
měsících říjnu a listopadu Vás budeme včas in-
formovat mimo jiné na stránkách NZ.

V příštím čísle
V příštím čísle bych rád představil některá

z témat, která jsme zpracovávali pro stálou ex-
pozici muzea, včetně některých nově zjiště-
ných informací či vyvrácených omylů. Také
bych rád zmínil některá nedokončená témata a
směry bádání, která by snad mohla některé za-
ujmout natolik, aby sami zapátrali ať už ve ve-
řejně dostupných archivech, nebo své paměti
a rodinné historii.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem no-
vohradským občanům, kteří se dosud podíleli
na tvorbě expozice či muzejních aktivitách a
popřát jim i Vám všem hodně zdraví, pevné
nervy a tvůrčí zápal v roce 2015.

Bc. Michal Jarolímek

Novohradské muzeum
(pokračování ze str. 23)
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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:
¡ 10. 1. – Sto roků prázdnin – Malé divadlo, ČB
¡ 17. 1. – Jak jsem byl Cyrano – Malé divadlo, ČB
¡ 18. 1. – Jak si pan Pinajs kupoval od kocoura sádlo – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 25. 1. – Rumcajs loupežníkem – Divadlo U Kapličky, ČB

Divadelní představení:
¡ 7., 8. a 21. 1. – V jámě lvové – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 9. a 24. 1. – Job Interviews – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 9. a 10. 1. – Jistě, pane premiére! – Hluboká n. Vlt.
¡ 10. 1. – Moz-Art – DK Metropol, ČB
¡ 14. 1. – Muž sedmi sester – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 14. 1. – Malý princ – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 16. - 22. 1. – Bambini di Praga – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 17., 26., 28. 1. – Podivín – Jihočeské divadlo, ČB

¡ 21. a 28. 1. – Mátový nebo citron? – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 23. 1. – Nyní a navždy/Sedlák kavalír – DK Metropol, ČB
¡ 26. 1. – Listování: Gottland – Malé divadlo, ČB
¡ 30. a 31. 1. – Poker face – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 31. 1. – Kauza Kafka – Jihočeské divadlo, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady:
¡ 4. 1. – Tříkrálový koncert – klášter Borovany
¡ 4. 1. – Novoroční koncert JF – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 15. 1. – JF: Baroko – Katedrála sv. Mikuláše, ČB
¡ 21. 1. – JF: Forma, co nepatří do trouby – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 22. 1. – Tónobraní – Divadlo J. K. Tyla, Třeboň
¡ 28. a 29. 1. – JF: A. Cazalet (F) – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 26. 2. – Revolution of Magic – magická show R. Bakaláře – DK Metropol, ČB

Vycházky za historií…:
¡ 31. 1. – 42. zájezd do Prahy – Mgr. P. Pavelec – ČB/Praha

Bližší informace k výše uvedeným představením
najdete na www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady.

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem

Výzva pro ubytovatele
a poskytovatele služeb,

kteří mají zájem prezentovat své služby na tradičních veletrzích ces-
tovního ruchu (Regiontour Brno, Holiday World Praha,…) pros-
třednictvím KIC Nové Hrady a Sdružení Růže. Své tištěné materiály
můžete dodat nejpozději do úterý 13. ledna 2015 do novohradského
informačního centra. Materiály budou k dispozici návštěvníkům ve-
letrhu na stánku propagující region Novohradska v rámci expozice
Jihočeského kraje. IC

KIC Nové Hrady zve na

Cestovatelské promítání

Izrael
kolébka křesťanství
Čtvrtek 15. 1. 2015, 18.00 hod., KSD

Izrael. Při přečtení nebo vyslovení tohoto slova s magickým
nádechem se nám vybaví několik představ: pohnutý osud národa po
tisíciletí pronásledovaného a utiskovaného nepřáteli z různých míst,
v novodobých dějinách národ krutě pronásledovaný a likvidovaný

za 2. sv. války, kolébka křesťanství.
Přijďte si poslechnout dojmy občanské i křesťanské při putování

po místech jako je Jeskyně narození, Olivová hora, Hora pokušení
u Jericha, posvátná řeka Jordán, Via Dolorosa zakončená

na Golgotě, chrám Božího hrobu.
O své vlastní zkušenosti s touto zemí se prostřednictvím vyprávění

a fotografií podělí Ing. Miloš Suchánek.

Kulturně-spolkový dům N. Hrady, vstupné 30 Kč,
KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208,

www.kicnovehrady.cz

Zpráva oddílu kopané při
TJ Nové Hrady

V sobotu dne 13. 12. 2014 se konala Výroční členská schůze oddílu
kopané při TJ Nové Hrady, která byla zároveň volební schůzí. U oddílu
kopané skončil Zdeněk Hriňa st., a to na vlastní žádost, o čemž mluvil
otevřeně už dlouho před samotnou schůzí, proto bylo třeba hledat nové
vedení. Bylo osloveno několik lidí, a to i z řad bývalých aktivních fot-
balistů, ale věřte nám, že zájem nebyl vůbec veliký. Proto si vážíme
přístupu Martina Silmbroda, který jako trenér oddílu přípravky projevil
zájem o práci ve výboru kopané, kam byl zvolen a kde bude určitě vel-
kým přínosem. Též nás zaskočila velmi nízká účast na Výroční schůzi,
proto uvažujeme o tom, že se Výroční schůze budou konat pouze jed-
nou za čtyři roky (tak jak to má ve svých stanovách nastavené hlavní
výbor TJ), kdy se bude jednat vždy o volební schůzi. No a jak to vlastně
celé dopadlo? Předsedou byl zvolen Ivan Dorotovič, místopředsedou
Martin Silmbrod, pokladníkem Vítězslav Jelínek st., sekretářem Petr
Vochozka a členy výboru jsou Milan Vicány - dispečer autobusu, Peter
Staviarský a Karel Chalupa. Cílem celého výboru je udržet v našem
městě Okresní přebor a časem se posunout i do vyšších Krajských tříd.
Přejeme všem občanům Nových Hradů hodně zdraví a štěstí v roce
2015, zachovejte nám přízeň a předem děkujeme za to, že nás i nadále
budete podporovat při domácích zápasech a my se budeme snažit vás
nezklamat.

Výbor oddílu kopané

Tělovýchovná jednota Nové Hrady
přeje všem sportovcům a občanům v novém roce 2015

hodně zdraví, štěstí, lásky, sportovní aktivity a úspěchů.
Sportu zdar!

Výbor TJ N. Hrady
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První šachové medaile
Před vánočními svátky se nečekaně objevila nabídka nové-

ho šachového turnaje, který uspořádal šachový oddíl QCC
České Budějovice. Původně jsme se připravovali na obdobný
turnaj, který se ale již tradičně koná na konci ledna v rámci ša-
chového turnaje Přebor škol. Výhodou by pro nás bylo, že by-
chom mohli mít o měsíc později již ukončený základní
šachový výcvik a děti by měly další zkušenosti z našeho kon-
trolního turnaje, který se koná na konci prosince. Počet
účastníků v uvedeném šachovém turnaji byl ale limitován, a
proto jsme se dlouho nerozmýšleli a do turnaje se přihlásili.
Dobře jsme udělali, protože celý turnaj byl velmi dobře zor-
ganizován.

Generálním partnerem celého turnaje byla Vysoká škola
technická a ekonomická v Českých Budějovicích, která pos-
kytla potřebné prostory. Dále se ukázalo, že se jedná o štědré-
ho sponzora, protože všichni obdrželi zdarma oběd, pití a i
ceny byly hodnotné. Hrálo se v přednáškových učebnách pro
vysokoškoláky, přesto měli hráči dostatek místa. Rozhodčí,
trenéři a fandící spoluhráči se vždy u ostře sledovaných partií
bez větších problémů vměstnali. Trochu rušnější byl prostor
určený pro vyhlašování výsledků, protože byl na chodbě těsně u vchodu do budovy. Celkově
bylo prostředí velice přívětivé, a proto se těšíme na další turnaje. Podle příslibu zástupců vedení
vysoké školy by se měl totiž uvedený turnaj vždy v tomto období opakovat.

Název turnaje Vánoční turnaj školních družstev v šachu vcelku jasně popisuje, pro koho byl
turnaj určen. V jednotlivých kategoriích hrála čtyřčlenná družstva. Všichni členové jednoho
družstva museli být žáky jedné školy.

Družstvo naší ZŠ tvořili tito hráči – Tadeáš Janeček, Jan Pávek, Marek Rolínek a Petr Vocho-
ska (hráči byli nasazeni podle výsledků našeho prvního kontrolního turnaje). Hráli jsme v kate-
gorii A (družstva 1. – 5. tříd), kde se setkalo šest družstev. Tadeáš Janeček, který trénuje šachy
již několik let, dostal velmi těžký úkol – hrát proti nejsilnější hráčům na první šachovnici. Ostat-
ní, kteří začali trénovat šachy před dvěma měsíci, měli rovněž nesnadný úkol – pokusit se uspět
proti soupeřům, kteří se většinou věnují šachové hře již několik let.

Tadeášovi se dařilo a byl proto podle předpokladu oporou našeho týmu. Rychlá hra (nevyuží-
vání času), nedocvičené základní taktické prvky a malé hráčské zkušenosti byly příčinou, že
jsme v několika případech lehce odevzdali body soupeřům. Všichni naši hráči ale hráli s maxi-
málním zaujetím a byli všem družstvům velmi zdatným soupeřem. Takže celkový výsledek je
vynikající – první velký opravdový šachový turnaj a hned zisk prvních šachových medailí, dip-
lomu a poháru za výborné třetí místo. Navíc všichni vzorně reprezentovali naši školu skvělým
vystupováním. Můžeme proto být velmi spokojeni.

Pro úplnost uvádím konečné pořadí v kategorii A: 1. místo: CZŠ Rudolfovská ČB, 2. místo:
ZŠ a MŠ Kubatova ČB, 3. místo: ZŠ Nové Hrady, 4. místo: ZŠ a MŠ Borek, 5. místo: ZŠ a ZUŠ
Bezdrevská ČB, 6. místo: ZŠ a MŠ L. Kuby České Budějovice. Vilibald Rolínek

Radostný rok 2014
Minulý fotbalový rok v našem městě můžeme zařadit mezi ty úspěšné. Některé fotbalové po-

činy byly skutečně pozoruhodné. Zdá se, že fotbalová krize je na ústupu. Můžeme říci, že trenéři,
hráči i vedení to v loňském roce vzali za své a výsledky se začaly dostavovat. Především musím
pochválit družstvo mužů. Po suverénním postupu ze III. třídy do „okresního přeboru ČB“, je če-
kal tvrdý boj.

V rámci okresu hráli dvě „derby“ se Stropnicí a Olešnicí. Dále museli cestovat do Chrásťan
80 km tam a poté 80 km zpět. A zejména se poměřovat s kluky z Českých Budějovic a okolí.
Těch bylo 10! Zvládli to „hoši“ dobře.

Páté místo ze 14 pro nováčky je výborné. Možná, že to z místních fanoušků nikdo nečekal.
Trenéři Petr Silmbrod a Vítězslav Jelínek naše fotbalisty opět kvalitně připravili.

Dorostencům to moc na podzim nešlo, ale I. A třída je docela těžká soutěž. Myslím si, že pod
vedením pánů Jana Marhouna a Zdeňka Hrini to bude na jaře lepší.

No a nyní se musím zmínit o „starší přípravce“. Ta, co dokázala, je neuvěřitelné! Již dříve
jsem se zmiňoval, že vznikl nový oddíl fotbalu „starší přípravka“, kterou vedou trenéři Eduard
Erm a Martin Silmbrod. A vedou je tím způsobem, že je přihlásili na podzim do soutěže v rámci
okresu ČB a oni jsou první!!!

Na těch „špuntech“ je vidět, že je fotbal baví, fandí jim i jejich rodiče, kteří zároveň věří, že je
trenéři naučí hrát tuto krásnou hru. Je tomu ráda celá hradecká „fotbalová“ veřejnost.

Přeji všechno nejlepší v roce 2015, ať vzkvétá  fotbal v Nových hradech.
Miroslav Hruška

TJ Sokol Nové Hrady
informuje

V pátek 19. prosince a v sobotu 20. pro-
since pořádali novohradští kuželkáři tra-
diční „Vánoční koulení“. Soutěžilo se
tradičně ve třech kategoriích: registrovaní,
neregistrovaní (tedy každý kdo chtěl) a děti
do 14 let. V každé kategorii bylo připrave-
no až 20 velmi hodnotných a prospěšných
cen. O tom, že tato tradice má již své jméno
svědčí i skutečnost, že za oba dny se v ku-
želně vystřídala zhruba stovka lidí a to ne-
jen domácích, ale i z Trhových Svinů,
Borovan, Č. Budějovic a dalších míst.

Účelem akce je, aby si každý účastník
odpočinul od předvánočního shonu, přišel
na jiné myšlenky, popovídal si s přáteli a
v neposlední řadě vyhrál nějakou tu cenu.
No a jak to dopadlo? V kategorii registro-
vaných: 1) Kříhová Romana, 2) Dvořák
Jan, 3) Reban ml. Mezi neregistrovanými
bylo následující pořadí: 1) Silmbrod Mar-
tin, 2) Jelínek Tomáš, 3) Hokr Vladimír.
V dětské kategorii zvítězil Koriťák Jan,
druhá byla Tereza Fritzová a třetí místo
obsadil Pavel Fritz.

Děkujeme všem, kteří si přišli „potý-
rat tělo sportem“ a věříme, že byli spokoje-
ni jak s organizací, tak i s cenami. Zvláštní
poděkování pak náleží sponzorům a to MěÚ
Nové Hrady, firmě TERMS.cz zastoupené
p. Pavlem Kříhou, firmě EON zastoupené p.
Petrem Silmbrodem, firmě Šipro, zastoupe-
né p. Janem Sochorem, z jednotlivců pak
panu Václavu Šilerovi st., Stanislavu Slad-
kému a Jiřímu Dorazilovi.

I v roce 2015 chystáme tradiční akce
pro širokou veřejnost, o kterých budeme
včas informovat. Na závěr mi dovolte,
abych jménem TJ Sokol Nové Hrady po-
přál všem obyvatelům Nových Hradů
v roce 2015 zdraví, úspěchy jak soukromé
tak i pracovní, spokojenost a hodně štěstí.

Stanislav Sladký,
starosta TJ Sokol N. Hrady
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Krajský  přebor mládeže v Allkampf-Jitsu 2014
Dvě medaile putují do Nových Hradů
V sobotu 29. listopadu 2014 se na Krajský přebor mládeže v Allkampf-Jitsu

(dále jen AKJ) do Českých Budějovic přihlásilo více jak osmdesát závodníků z
osmi oddílů a škol AKJ. Postupový závod na MČR pořádal oddíl TJ karate Nové
Hrady a konal v areálu Sportovního klubu policie v Českých Budějovicích. Tento
areál nabízí možnosti pro soutěže v úpolových sportech. Na přebor se nakonec dos-
tavilo šedesát dva závodníků z ŠBU Most, AKJ Haciman Team Praha, Pumy Tou-
šeň, AKJ Panthers Sokol Písek, AKJ Panthers DDM Milevsko, SKP České
Budějovice, Sebeobrana AKJ na ZŠ v Trhových Svinech a pořádající oddíl TJ ka-
rate Nové Hrady.

Samotná soutěž začala slavnostním nástupem všech účastníků, kde jsem ve
funkci ředitele soutěže přivítal závodníky i diváky a závodníkům popřál mnoho
štěstí ve sportovním klání, dále pak promluvil viceprezident Allkampf-Jitsu ČR a
hlavní rozhodčí soutěže Bc. Pavel Hirsch a představil jednotlivé rozhodčí.

Početné pole startujících bylo rozděleno do jednotlivých kategorií podle stáří a
získaného stupně technické vyspělosti soutěžících Kyu (barevné pásky na kimonu)
od dětí až po juniory do patnácti let věku. Celé klání nastartoval tzv. „Turnaj bílých
pásků“, ve kterém soutěžili nejmladší bojovníci v disciplině randori. Tohoto turna-
je se mohou zúčastnit děti již od 5 let, které nemají získaný stupeň technické vyspě-
losti (barevný pásek na kimonu). Dále se pokračovalo soutěží mladších žáků, kteří
závodí rovněž pouze v disciplině randori a starších žáků, kteří již soutěží ve dvoj-
boji – randori a tameschi wari. Soutěže se zúčastnilo přes šedesát malých bojovní-
ků a lze říci, že všichni předvedli skvělé sportovní výkony a zaslouží velikou
pochvalu za to, že celý rok pod vedením svých trenérů pilně trénovali. Naše barvy
hájili Eliška Rolínková, která kontumačně obsadila 1. místo, ale přímý postup na
Mistrovství ČR má zajištěno. Tomáš Balko v silně obsazené kategorii mladších
žáků vybojoval bronzovou medaili. V této kategorii obsadil pěkné 4. místo Adam
Zeman a těsně za ním skončil Marek Rolínek. Blahopřeji všem medailistům
k zisku cenných kovů, všem závodníkům za vzornou reprezentaci a děkuji rodičům
za podporu našich cvičenců.

Veliké díky patří všem našim sponzorům, bez kterých by nebylo možné tuto
velkou sportovní událost zorganizovat. Soutěž podpořilo Jihočeské letiště, Apaty-
ka CB, MP Stav. Významnou pomoc poskytl Jihočeský kraj v podobě grantu na
podporu Krajského přeboru v AKJ.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Naši závodníci zleva Eliška Rolínková,Adam Zeman,tři zá-
vodníci SKP ČB, v černém kimonu Marek Rolínek a vedle něj
Tomáš Balko se připravují na soutěž Randor

Tomáš Balko vybojoval bronzovou medaili na Krajském
přeboru

Mistrovství České republiky mládeže v karate
V neděli 7. prosince 2014 se ve Všesportovní hale na Dlouhé louce

v Českých Budějovicích konalo Mistrovství ČR mládeže v karate, na jiho-
české poměry výjimečná sportovní událost v karate. Do Budějovic se sjelo
více než 400 karatistů a karatistek z 65 oddílů a škol z celé České republiky.

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

V kategorii mladších žákyň nastoupila do bojů v kata Natálie Machová.
Natálka se dostala do repasáže, kde porazila soupeřku z Liberce. V souboji
o třetí místo však přes bezchybně zacvičenou sestavu podlehla naše závod-
nice, a tak skončila na pěkném a především bodovaném 5. místě.

V odpoledních hodinách se soutěžilo ve sportovním zá-
pase dvojic “kumite”. V této kontaktní kategorii jsme měli
dvě závodnice. Natálie Machová bojovala v kategorii
mladších žákyň nad 30 kg, kde opět obsadila „pouze“
5. místo. V kategorii starších žákyň neohroženě zápasila
Nikola Staňková, která předvedla poprvé na takto vysoké
soutěži perfektní výkon, bohužel opět to stačilo na 5. místo.

Obě naše děvčata vzorně reprezentovala město Nové
Hrady a i přes veškerou snahu na medailové pozice zatím
nedosáhla, přesto ale nasbírala mnoho důležitých zkuše-
ností a mohla se zde srovnávat s českou karatistickou
špičkou.

Chtěl bych poděkovat oběma soutěžícím za podané vý-
kony, trenérům za svědomitou přípravu a rodičům za pod-
poru našeho sportovního úsilí.

Martin Hermann, TJ Karate Nové Hrady

Natáli se s kata Jion probojovala do repasáže, kde obsadila 5. místo

Z leva K. Staněk, Nikola Staňková, M. Macho, Natálie Machová a M. Hermann
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Ü Sběrna fotografií a barevné filmy

Ü Školní a papírenské potřeby

Ü Turistické mapy

TR A F IK A
Ing. Milana Hromasová

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE

řádková inzerce

Lektorka nj a aj Mgr. Helena Princová oznamuje,
že od února pokračuje další semestr výuky obou jazyků.
Info: tel. 737 125 606 nebo e-mail: h.elca@seznam.cz

EMILKA s. r. o.

děkuje všem zákazníkům
za nákupy v roce 2014
a do roku 2015 přeje

hodně zdraví, štěstí, osobních
i pracovních úspěchů.

Ing. Jaroslava K a d l e č k o v á
Ing. Miroslav K a d l e č e k

GEODETICKÁ  KANCELÁŘ
www.gkl-ledenice.cz

geometrické plány a ostatní geodetické práce

Na Zahradách 512, Ledenice                 mobil:  602 662 693

TJ Sokol Nové Hrady
– oddíl kuželek – informuje:

Začátek roku 2015 se nesl ve znamení Okresních přeborů mužů, se-
niorů, žen a seniorek. Ve všech případech se soutěžilo na 120 hodů.
Z pověření Okresní kuželkářské sekce proběhla tato soutěž jednotlivců
pro muže a seniory v naší kuželně, ženy a seniorky pak bojovaly v Bo-
rovanech. Přestože v obou zmíněných místech byla mimořádně silná
konkurence, naši reprezentanti jim byli více, než zdatnými soupeři. Do-
kládá to jejich umístění a díky němu i kvalifikování se do Krajského
přeboru.

Mezi muži obsadil pěkné druhé místo Pavel Kříha s výkonem
538 kuželek. Jen o 7 kuželek méně, než vítěz. V kategorii seniorů nás
reprezentoval Stanislav Sladký, který výkonem 533 kuželek rovněž ob-
sadil druhé místo. Hned za ním, tedy na bronzové příčce se umístil Jiří
Cigánek výkonem 524 kuželek. Celkem v obou kategoriích startovalo
32 borců z celého okresu.

Ve stejné době bojovaly o kvalifikaci do Krajského přeboru naše
ženy a seniorky. I ony reprezentovaly velmi úspěšně a odnesly si cenné
osobní trofeje. V kategorii seniorek obsadila Milena Šebestová výko-
nem 487 kuželek druhé místo a hned za ní, tedy na třetím místě se umís-
tila Ludmila Sladká, výkonem 444 kuželky. Ještě lépe si vedly ženy.
Vítězkou se stala Stanislava Betuštiaková výkonem 515 kuželek. Na
bronzové příčce se umístila Renata Žahourová se 477 kuželkami.

Všem patří poděkování za vzornou reprezentaci kuželkářského sportu
v Nových Hradech i gratulace k výborným umístěním. Přejme jim podo-
bné výsledky i v Krajském přeboru, kam se všichni kvalifikovali.

Stanislav Sladký – starosta TJ Sokol Nové Hrady

Přání redakce NZ do roku 2015
Ať v našem zpravodaji naleznete jen to nejlepší:
− dobré zprávy o lepších časech naší společnosti
− hezké čtení o dobrých lidech
− neuvěřitelné zajímavosti z novohradského podsvětí
− informační servis od jedné paní co povídala
− politické nekauzy o dotacích pro rozvoj města
− zprávičky se školských zařízení
− fantastické příspěvky od pravidelných čtenářů

Novohradského zpravodaje

a tak dále v dobré víře.…


