
Březen 2015 číslo 3, ročník XX Cena 5 Kč

Pozvánky na březen
1. 3. Zahájení výstavy

Rottenhanové a Buquoyové
na Červeném hrádku

8. 3. Oslava MDŽ
14. 3. Městský-spolkový bál
21. 3. Vítání jara v Sokolím hnízdě
21. 3. Vernisáž výstavy obrazů

M. Konráda
30. 3. Velikonoční koncert žáků ZUŠ

O školkové masopustní koledě vypovídá několik fotografií uvnitř čísla Už je po aneb pohřbívání masopustu na novohradském náměstí

Další generace, která „drží“ masopustní tradice v našem městě

V úterý 24. 2. zamířily „unavené boty“ dětské masopustní koledy do
Domu s pečovatelskou službou v N. Hradech hik

Pomasopustní předjaří
Hej hej masopust, to je svátek svátků, tam kde není masopust, je něco v nepořádku, hej hej

masopust, jó to je dobrá věc … možná všichni nedojdem a cestou někdo zcepení, my jsme totiž
nevyrvaní lidoví kořeni… možná všichni nedojdem a cestou někdo padne, bejt v koledě maso-
pustní není vůbec snadné… tak takhle zpívá o Masopustu Jihočech Matěj Krnínský z kapely Pa-
pouškovo sirotci (kapela u nás v loňském létě hrála). A já myslím, že k tomu není co dodat.
Pouze to, že několik fotografií z masopustních koled  najdete v našem březnovém zpravodaji.

A po masopustu je už cítit ve vzduchu předjaří, které nás začíná lákat do probouzející se pří-
rody. Ale než do ní utečete úplně, zastavte se ještě na dvou výstavách, které jsme pro vás připra-
vili. Jedna začíná už 1. 3. a je o kousku historie našeho města, respektive rodu Buquoyů a druhá
výstava začne 21. 3. a na ní se můžete podívat na obrazy akademického malíře Miroslava Konrá-
da. Více se dočte uvnitř čísla. Hezké předjaří  (nejen v přírodě) přeje Květa Jarolímková
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Zápis ze 7. schůze městské rady
ze dne 21. 1. 2015

Přítomni: členové rady:
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Miroslav Šlenc, člen rady
s hlasem poradním:
Bc. Jana Káplová, tajemnice MěÚ
Omluveni:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města, z důvodu
prodlouženého jednání (Regionální operační
program)

Bylo projednáno:

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

� 2.Návrh rozpočtu na rok 2015
Rada města souhlasí s návrhem rozpočtu na
rok 2015 a postupuje návrh ke schválení za-
stupitelstvu města.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady a finanční komise návrh
rozpočtu na rok 2015. Rozpočet byl projed-
nán ve finanční komisi rady města. Rozpo-
čet města pro rok 2015 je koncipován jako
přebytkový, a to s ohledem na nutnost spla-
cení úvěru k předfinancování projektů z do-
tací.)

� 3. Žádost o poskytnutí investiční dotace
Rada města schvaluje podání žádosti Hasič-
skému záchrannému sboru Jihočeského kra-
je o poskytnutí investiční dotace na věcné
prostředky požární ochrany jednotky sboru
dobrovolných hasičů na rok 2015.
(Rada projednala návrh žádosti o poskyt-
nutí investiční dotace na věcné prostředky
požární ochrany jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů na rok 2015. Město podá žá-
dost pro hasiče Nové Hrady na záchranné
prostředky pro práci na vodě /člun s přívě-
sem, záchranné vesty, suché obleky/. Cel-
ková částka v případě přidělení dotace činí
140 560,- Kč, z toho by město přispělo část-
kou 42.168,- Kč.)

� 4. Plán krizové připravenosti obce
Rada města bere na vědomí převzetí Plánu
krizové připravenosti obce od Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje.

� 5. Přihláška za člena Místní akční
skupiny Sdružení Růže
Rada města souhlasí s přihláškou Města
Nové Hrady za člena MAS Sdružení Růže a
postupuje ji k projednání zastupitelstvu
města s tím, že doporučuje, aby Město Nové
Hrady zastupovala místostarostka Ing. La-
dislava Bártová.
(Rada obdržela přihlášku za člena Místní
akční skupiny Sdružení Růže (MAS SR)
pro Město Nové Hrady. Rada města má i na-
dále zájem být součástí Místní akční skupi-

ny Sdružení Růže. V minulém období byl
členem MAS SR Mgr. Vladimír Hokr, který
jako fyzická osoba zastupoval Město Nové
Hrady. Na základě doporučení sekretariátu
MAS SR by se Město Nové Hrady stalo čle-
nem MAS SR. Rada postoupila schválení
přihlášky za člena Místní akční skupiny
Sdružení Růže zastupitelstvu města s tím,
že doporučuje, aby Město Nové Hrady za-
stupovala místostarostka Ing. Ladislava
Bártová.)

� 6. Mateřská škola – omezení provozu
a uzavření MŠ
Rada města bere na vědomí omezení a uzav-
ření Mateřské školy Nové Hrady v roce
2015 dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady návrh na omezení provozu na
jednu třídu MŠ v roce 2015, a to takto: 16. -
22. 2. 2015, 2. - 3. 4. 2015, 1. 7. - 31. 8.
2015, 29. - 30. 10. 2015. Dále bude školka
uzavřena: 27. 7. - 7. 8. 2015, 23. 12. 2015 -
3. 1. 2016.)

� 7. Žádost o zajištění průkazu
energetické náročnosti
Rada města bere na vědomí žádost Základní
školy Nové Hrady o zajištění průkazu ener-
getické náročnosti na budovy ZŠ a pověřuje
starostu ve spolupráci s MěÚ Nové Hrady,
investičním a majetkovým odborem jedná-
ním se ZŠ Nové Hrady ve věci zajištění prů-
kazů energetické náročnosti na budovy
v majetku města.

� 8. Závazné stanovisko k trvalému odnětí
půdy ze zemědělského půdního fondu
v k. ú. Nové Hrady
Rada města bere na vědomí Závazné stano-
visko Městského úřadu Trhové Sviny, odboru
životního prostředí k trvalému odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu v k. ú. Nové
Hrady.
(Rada obdržela od Městského úřadu Trhové
Sviny, odboru životního prostředí závazná
stanoviska k trvalému odnětí půdy ze ZPF
v k. ú. Nové Hrady, za účelem stavby příjez-
dové komunikace v k. ú. Nové Hrady, stav-
by chodníku při bytové výstavbě v k. ú.
Nové Hrady a stavby komunikace při byto-
vé výstavbě v k. ú. Nové Hrady.)

� 9. Zahájení zjišťovacího řízení záměru –
Přeložka silnice II/154, Třeboň
Rada města bere na vědomí informaci Kraj-
ského úřadu Jihočeského kraje k zahájení
zjišťovacího řízení záměru – Přeložka silni-
ce II/154, Třeboň a pověřuje starostu dalším
jednáním.

� 10. Státní pozemkový úřad – žádost
o součinnost
Rada města bere na vědomí žádost o sou-
činnost od Státního pozemkového úřadu a
pověřuje radního p. Šlence místním šetře-
ním.

� 11. Oznámení o vstupu na pozemek
Rada města bere na vědomí oznámení spo-
lečnosti SETERM CB České Budějovice

o vstupu na pozemek v souvislosti s realiza-
cí stavby „Krčín – výměna a posunutí TS
k odběratelům“.

� 12. Žádost o vyjádření k projektovému
návrhu
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti FIERA, a. s. Jindřichův Hradec o vy-
jádření k projektovému návrhu na stavbu
„Byňov Tomkův mlýn, rekonstrukce NN“ a
pověřuje radního p. Šlence provedením
místního šetření.

� 13. Žádost o odkup pozemku
Rada města bere na vědomí žádost p. Patri-
ka Auzkého o odkup pozemku parc. č. 119
v k. ú. Obora u Vyšného a pověřuje radního
p. Šlence místním šetřením.

� 14. Žádost o prodloužení splatnosti
nájemného
Rada města schvaluje Penzionu Na Celnici,
Nové Hrady prodloužení splatnosti nájem-
ného za rok 2014 do 30. 6. 2015.
(Rada obdržela od Mgr. Františka Chrasti-
ny, Penzion Na Celnici žádost o prodlouže-
ní splatnosti nájemného za rok 2014 za
objekt celnice do konce srpna 2015. Důvo-
dem žádosti je havárie a závažná porucha
funkčnosti všech tří kotlů a následný rozpad
výměníku pro teplou vodu, kdy celkové in-
vestice překročily 300 000,- Kč.)

� 15. Nabídka prezentace
Rada města bere na vědomí nabídku společ-
nosti DARUMA spol. s r. o. Plzeň na pre-
zentaci aktivit města v multimediálním
informačním panelu informačního a orien-
tačního systému v Třeboni s tím, že tuto na-
bídku nevyužije.
(Rada obdržela od Daruma spol. s. r. o.
Plzeň nabídku prezentace aktivit města
v multimediálním informačním panelu in-
formačního a orientačního systému v Tře-
boni.)

� 16. Nabídka spolupráce
Rada města bere na vědomí nabídku spolu-
práce společnosti dTest, o. p. s. Praha a po-
věřuje starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela nabídku spolupráce dTest,
o. p. s. Praha v oblasti spotřebitelského prá-
va občanů obce.)

� 17. Kamerový systém – kaplička, sběrný
dvůr, skate-park
Rada města bere na vědomí nabídku spo-
lečnosti EXAS DG s. r. o. Hrdějovice na
řešení zabezpečení kapličky u Českého
domu a pověřuje starostu dalším jednáním
v této věci. Rada schvaluje objednání ka-
merového systému v blízkosti stávajícího
sběrného dvora a úpravu kamerového sys-
tému u skate-parku.

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

Zápis předán k podpisu: 26. 1. 2015
Zapsal: Bc. Jana Káplová

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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Zápis z 8. schůze městské rady
ze dne 28. 1. 2015

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 ze 7. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 7. jednání rady města.

� 2. Informace k jednání
s Českou poštou s. p.
Rada města bere na vědomí informaci sta-
rosty o jednání s Českou poštou s. p.
(Starosta informoval radu o jednání
s představiteli České pošty, s. p. Pobočka
v Nových Hradech zůstane zachována,
nepředpokládá se její uzavření. Zástupci
společnosti nabídli pomoc při řešení situa-
ce s uzavřením pobočky České spořitelny
a možností rozšíření služeb České pošty
v Nových Hradech.)

� 3. Plán práce Finančního výboru
Zastupitelstva Města Nové Hrady
Rada města souhlasí s Plánem práce
Finančního výboru Zastupitelstva Města
Nové Hrady na rok 2015 a roky následující
a postupuje jej ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada obdržela od předsedy finančního vý-
boru Plán práce Finančního výboru Zastupi-
telstva Města Nové Hrady na rok 2015 a
roky následující. Uvedený plán práce fi-
nanční výbor projednal na svém prvním za-
sedání.)

� 4. Grantový program Jihočeského kraje
– Propagace Novohradského muzea
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí grantu Jihočeskému kraji pro pro-
jekt „Propagace Novohradského muzea“
v rámci Grantů Jihočeského kraje pro rok
2015, Podpora muzeí a galerií.
(Rada obdržela návrh žádosti o grant pro
projekt „Propagace Novohradského mu-
zea“. Do grantu je mj. zahrnut vývěsní štít,
označovací tabulka, propagační letáček, vy-
tvoření internetových stránek muzea. Cel-
kové náklady projektu jsou plánovány na
40 000,- Kč, výše dotace dle žádosti je
28 000,- Kč.)

� 5. Grant Jihočeského kraje – Dokončení
expozice Novohradského muzea
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí grantu Jihočeskému kraji pro pro-
jekt „Dokončení expozice Novohradského
muzea“ v rámci Grantů Jihočeského kraje
pro rok 2015, Podpora muzeí a galerií, opat-
ření Úpravy v expozicích.

(Rada obdržela návrh žádosti o grant pro
projekt „Dokončení expozice Novohrad-
ského muzea“. Do žádosti jsou mj. zahrnuty
skleněné tabulky, sloup s modelem hradu,
dobovými fotografiemi, výstavní panely.
Celkové náklady projektu jsou plánovány
na 75 000,- Kč, výše dotace dle žádosti je
49 500,- Kč.)

� 6. Grant Jihočeského kraje – Kulturní
léto v Nových Hradech
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí grantu Jihočeskému kraji pro pro-
jekt „Kulturní léto v Nových Hradech“
v rámci Grantů Jihočeského kraje pro rok
2015, Kulturní akce.
(Rada obdržela návrh žádosti o grant pro
projekt „Kulturní léto v Nových Hra-
dech“. Součástí žádosti je mj. oživení kul-
turních památek v době hlavní turistické
sezony, koncerty a divadelní představení.
Celkové náklady projektu jsou plánovány
na 135 000,- Kč, výše dotace dle žádosti je
94 500,- Kč.)

� 7. Grant Jihočeského kraje –
Zkvalitnění nabídky Kulturního a
informačního centra Nové Hrady
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí grantu Jihočeskému kraji pro pro-
jekt „Zkvalitnění nabídky Kulturního a
informačního centra Nové Hrady“ v rámci
Grantů Jihočeského kraje pro rok 2015,
Podpora cestovního ruchu.
(Rada obdržela od Kulturního a informační-
ho centra N. Hrady návrh projektové žádosti
o poskytnutí dotace Jihočeského kraje pro
r. 2015 pro projekt „Zkvalitnění nabídky
Kulturního a informačního centra Nové
Hrady“. Projekt řeší rozšíření webových
stránek www. kicnovehrady.cz o jazykové
mutace (NJ, AJ) a vytvoření nových propa-
gačních materiálů v němčině a angličtině.
Celkové náklady projektu jsou plánovány
na 106 000,- Kč, výše dotace dle žádosti je
74 200,- Kč.)

� 8. Vyjádření ke jmenování velitele
JSDHO
Rada města bere na vědomí souhlas se jme-
nováním p. Radka Bandíka velitelem jed-
notky sboru dobrovolných hasičů Města
Nové Hrady.
(Rada obdržela od Hasičského záchranného
sboru Jihočeského kraje souhlas se jmeno-
váním p. Radka Bandíka velitelem jednotky
sboru dobrovolných hasičů Města Nové
Hrady.)

� 9. Náklady na provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních a tříděných odpadů
za rok 2014
Rada města bere na vědomí informaci MěÚ
Nové Hrady, odboru životního prostředí
o nákladech za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění a odstraňování
komunálních odpadů za rok 2014.
(Rada obdržela od odboru životního pros-
tředí Městského úřadu Nové Hrady infor-
maci o nákladech za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních

a tříděných odpadů za rok 2014. Celkové
náklady byly 1 949 701,50 Kč, příjmy
z vytříděného odpadu tvořily částku
392 125,40 Kč. Výsledná částka na jedno-
ho občana činí 576,45 Kč.)

� 10. Vlajka pro Tibet
Rada města bere na vědomí žádost Občan-
ského sdružení LUNGTA o projednání při-
pojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“ dne 10. 3. 2015 a nepřipojuje se
k aktivitě.

� 11. Oznámení k zajištění bezpečnosti
žáků ZŠ Nové Hrady
Rada města bere na vědomí informaci ředi-
tele Základní školy Nové Hrady o zajištění
bezpečnosti žáků ve škole.
(Rada obdržela od ředitele Základní školy
Nové Hrady informaci k zajištění bezpeč-
nosti žáků ve škole. Vstup do budovy bude
v době výuky uzavřen a přístup bude pod
dohledem zaměstnanců školy.)

� 12. Rozhodnutí KÚ Jčk
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

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

� 14. Projekt Obnova válečného hrobu
Rudoarmějců v Nových Hradech
Rada souhlasí s podáním projektové žádosti
k projektu Obnova válečného hrobu Rudoar-
mějců v Nových Hradech v rámci dotačního
programu Ministerstva obrany Zachování a
obnova historických tradic a souhlasí s kofi-
nancováním projektu dle žádosti.
(Starosta města informoval radu o přípravě
projektu Obnova válečného hrobu Rudoar-
mějců v Nových Hradech, který řeší úpravu
válečného hrobu č. CZE-3113-31477 a jeho
okolí. Celkové náklady projektu jsou ve
výši 105 875,- Kč, požadovaná dotace je ve
výši 84 000,- Kč. Návrh úpravy válečného
hrobu a jeho okolí, zejména okolní zeleně
připravil MěÚ Nové Hrady, Investiční a
majetkový odbor ve spolupráci s Odborem
životního prostředí a Komisí životního
prostředí.)

� 15. Grant Jihočeského kraje – Zřízení
pietního místa na hřbitově v Nových
Hradech
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí grantu Jihočeskému kraji pro pro-
jekt „Zřízení pietního místa na hřbitově
v Nových Hradech“ v rámci Grantů Jihoče-
ského kraje pro rok 2015, Úcta k předkům.
(Rada obdržela od MěÚ N. Hrady, Investič-
ního a majetkového odboru návrh projekto-
vé žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského
kraje pro r. 2015 pro projekt „Zřízení pietní-
ho místa na hřbitově v Nových Hradech“.
Projekt řeší vybudování nového pietního
místa – kolumbária u jižní ohradní zdi no-
vohradského hřbitova. Celkové náklady
projektu jsou plánovány na 85 000,- Kč,
výše dotace dle žádosti je 50 000,- Kč.)

Zápis byl předán k podpisu dne: 29. 1. 2015
Zapsal: Bc. Jana Káplová

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2

pokračování na str. 4
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Zápis z 9. schůze městské rady
ze dne 4. 2. 2015

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

K bodu č. 12 byli přítomni pí. Alena Kedrušová
a Ing. Hubert Švarc, TSM Nové Hrady

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 8. jednání rady města.

� 2. Prodej pozemků v k. ú. Byňov
Rada města souhlasí s prodejem části poze-
mků par. č. st. 3/1, č. 36/2, č. 37/1 (dle GP
parc. č. 2653 o výměře 542 m2, parc. č. 37/3
o výměře 118 m2) o celkové výměře 660 m2

v k. ú. Byňov pí. Anně Ferenčíkové, Byňov
čp. 92, za částku 100,- Kč/m2 a postupuje
žádost zastupitelstvu města.

� 3. Velitel jednotky Nové Hrady
Rada města bere na vědomí souhlas se jme-
nováním p. Radka Bandíka velitelem jed-
notky sboru dobrovolných hasičů Města
Nové Hrady a postupuje návrh na jmenová-
ní zastupitelstvu města.
Rada města souhlasí s poskytnutím finanč-
ního daru ve výši 25 000,- Kč p. Stanislavu
Papouškovi a postupuje návrh zastupitel-
stvu města.
(Rada obdržela od Hasičského záchranného
sboru Jihočeského kraje souhlas se jmenová-
ním p. Radka Bandíka velitelem jednotky
sboru dobrovolných hasičů Města Nové Hra-
dy. V souvislosti s ukončením funkce velite-
le zásahové jednotky Nové Hrady, kterým
byl od roku 1990 p. Stanislav Papoušek, rada
navrhla poskytnout p. Stanislavu Papouškovi
finanční dar ve výši 25.000,- Kč jako podě-
kování za dlouholeté úspěšné působení ve
funkci velitele jednotky.)

� 4. Koupě pozemků v k. ú. Nové Hrady
Rada města souhlasí s koupí pozemků od pí.
Marie Tauchmanové, Nové Hrady, parc. č.
829/38 o výměře 159 m2, parc. č. 836/4 o vý-
měře 891 m2, parc. č. 836/19 o výměře 107 m2

v k. ú. Nové Hrady za 110,- Kč/m2 a postupuje
návrh ke schválení zastupitelstvu města.

(Starosta informoval radu o jednání s pí.
Tauchmanovou, Nové Hrady ohledně kou-
pě pozemků v k. ú. Nové Hrady. S ohledem
na získání dotace k realizaci výstavby ko-
munikace došlo k dohodě o odkoupení po-
zemků, které přímo sousedí s plánovanou
komunikací.)

� 5. Kalkulace vodné a stočné r. 2015
Rada města bere na vědomí návrhy kalkula-
ce vodného a stočného pro rok 2015 a před-
kládá je k projednání zastupitelstvu města.
(Rada města projednala varianty kalkulace
vodného a stočného pro rok 2015 předlože-
né provozovatelem ČEVAK, a. s. Starosta
města připravil k dané problematice důvo-
dovou zprávu, ve které jsou uvedeny zá-
kladní informace k vývoji ceny, zejména
s ohledem na výši nájemného a změnám
v rozložení dvousložkové ceny, která byla
rozhodnutím Ministerstva financí ČR upra-
vena. Rada postoupila zastupitelstvu města
k projednání schválení kalkulace vodného a
stočného pro rok 2015.)

� 6. Prodej pozemku v k. ú. Nové Hrady
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemku parc. č. 808/1 v k. ú. Nové Hrady
(dle GP parc. č. 808/7 o výměře 88 m2 a parc.
č. 808/8 o výměře 33 m2) a pověřuje tajemni-
ci MěÚ zveřejnění na úřední desce města.
(Po provedeném místním šetření rada pro-
jednala možnost prodeje části pozemku
parc. č. 808/1 v k. ú. Nové Hrady Sdružení
Asociace víceúčelových sportů a činností a
p. Bc. Františku Štanglovi, kteří požádali
o koupi části pozemku. Na základě dohody
byl proveden geometrický plán.)

� 7. Souhlas zaměstnavatele s výkonem
vedlejší činnosti
Rada města souhlasí s výkonem vedlejší
činnosti p. Ing. Luboše Drachovského v ob-
lastech Projektová činnost ve výstavbě a In-
ženýrská činnost ve stavebnictví.
(Rada obdržela od Ing. Luboše Drachovské-
ho žádost o souhlas s výkonem vedlejší čin-
nosti podle § 16 zák. č. 312/2002 Sb.,
o úřednících, ve znění pozdějších předpisů.
Vedlejší výdělečná činnost spočívá v pro-
jektové činnosti ve výstavbě a inženýrské
činnosti ve stavebnictví. Tyto činnosti ne-
jsou obsaženy v náplni práce v rámci MěÚ
Nové Hrady, nejde proto o střet zájmů, ani
souběh činnosti.)

� 8. Dohoda o ukončení nájmu nebytových
prostor nám. Republiky čp. 57
Rada města souhlasí s ukončením nájmu
s pí. Janou Pupavovou, nebytových prostor
nám. Republiky čp. 57.
Rada města schvaluje záměr pronájmu ne-
bytových prostor nám. Republiky čp. 57,

o celkové výměře 16 m2 a pověřuje tajemni-
ci MěÚ Nové Hrady zveřejněním na úřední
desce města.
(Starosta informoval radu o dohodě s pí. Ja-
nou Pupavovou o ukončení nájmu nebyto-
vých prostor nám. Republiky čp. 57, tento
prostor lze zveřejnit k dalšímu pronájmu.)

� 9. Navýšení limitu pokladen městského
úřadu
Rada města schvaluje navýšení pokladních
limitů, pokladen na městském úřadu, dle
návrhu.

� 10. Smlouva o spolupráci
Rada města schvaluje Smlouvu o spolu-
práci s Národním památkovým ústavem,
Státním hradem Nové Hrady a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Národního památkového
ústavu návrh Smlouvy o spolupráci za úče-
lem konání kulturních akcí v prostoru na ná-
dvoří Státního hradu Nové Hrady.)

� 11. Smlouva o spolupráci o nájmu
prostor ke sňatečným obřadům
Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu
prostor ke sňatečným obřadům s Národním
památkovým ústavem, Státním hradem
Nové Hrady a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od Národního památkového
ústavu Smlouvu o nájmu prostor ke sňateč-
ným obřadům v prostoru Státního hradu
Nové Hrady.)

� 12. Prodej dříví v roce 2015
Rada souhlasí s výběrem odběratelů dřeva
z městských lesů a pověřuje Technické
služby města Nových Hradů zajištěním pro-
deje dřeva v roce 2015 dle návrhu.
(Rada obdržela od TSM Nové Hrady ceno-
vé nabídky na prodej dříví pro rok 2015.
Technické služby města Nových Hradů a
lesní hospodář doporučují po provedeném
průzkumu trhu a poptávce cen odběratelů
prodej vlákniny, paliva a slabé kulatiny fir-
mě FOREST SERVIS CB s. r. o. a prodej
silné kulatiny firmě Gerhard Seidl GmbH.
Obě tyto firmy odebíraly dřevo i v roce
2014, platby probíhaly bez komplikací
/firma Gerhard Seidl GmbH např. platí za
odvezené dřevo do jednoho týdne od pře-
jímky!/. Rada souhlasila s výběrem odběra-
telů a pověřila Technické služby města
Nových Hradů zajištěním prodeje dřeva
v roce 2015 dle návrhu.)

� 13. Rozhodnutí MěÚ Nové Hrady,
odbor životního prostředí
Rada města bere na vědomí rozhodnutí
o povolení kácení na pozemku parc. č.
804/5 k. ú. Nové Hrady a uložení náhradní
výsadby.

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

� 15. Jmenování člena Prorodinné komise
Rada města jmenuje Mgr. Michala Jarolím-
ka členem Prorodinné komise rady města.

Předáno k podpisu dne: 5. 2. 2015
Zapsal: Bc. Jana Káplová

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

Oznámení Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích oznamuje, že
9. a 16. března (pondělí) v době od 13 do 16.30 hod. na MěÚ N. Hrady budou pracovníci Fi-
nanční úřad pro JčK, Územní pracoviště v Trhových Svinech poskytovat informace ve věci
podávání daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2014. Jako vždy bychom
poskytli poplatníkům této daně informační materiály a tiskopisy, přebírali vyplněná přiznání
a zodpovídali konkrétní dotazy. Platba daně v hotovosti přímo na místě není možná, finanční
správa upřednostňuje bezhotovostní peněžní styk.

Ing. Miloslav Vágner, ředitel sekce, Finanční úřad pro Jihočeský kraj
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Rozpočet města a investiční akce v roce 2015
Na posledním jednání zastupitelstva města

byl schválen rozpočet pro rok 2015. Stejně
jako v minulých letech je rozpočet postavený
tak, aby na jedné straně byly příjmy a na stra-
ně druhé výdaje a splátky úvěrů. Pokud by-
chom brali rozpočet z pohledu těchto stran, je
náš rozpočet vyrovnaný a ještě si k němu mů-
žeme připočíst přibližně 5 miliónů korun,
které zůstávají mimo rozpočet jako přebytek
hospodaření minulých let.

Uvnitř samotného rozpočtu jsou ve výdajo-
vé části samozřejmě náklady na chod městské-
ho úřadu a našich zřizovaných organizací
(Technické služby města N. Hradů, ZŠ a MŠ).
V letošním roce zatím rozpočet neřeší žádné
nové velké akce, neboť projekt řešící výstavbu
1. etapy ZTV Jižní Město zatím nemohl být do
rozpočtu začleněn, protože dosud nebyla po-
depsána smlouva o poskytnutí dotace. Tato
velmi významná a finančně náročná akce však
bude do rozpočtu začleněna na příštím či pře-
spříštím jednání. Smlouva o dotaci by měla
být předložena v nejbližších dnech a na zákla-
dě probíhajícího výběrového řízení bychom
měli znát i přesné finanční náklady. Zatím jsme
pro tuto akci vyčlenili v rámci rozpočtu jakousi
vnitřní rezervu, ze které bude hrazen nejen náš
podíl k poskytnuté dotaci, ale též náklady spo-
jené s výstavbou kanalizace, vodovodu, veřej-
ného osvětlení či plynu. Již dnes je však jasné,
že k této finančně i realizačně velmi náročné
stavbě budeme muset opět využít formy úvěru
pro předfinancování celé akce.

Zatím tedy v rozpočtu najdeme klasické po-
ložky, které se ani nominálně příliš neliší od
minulých let. Počítáme s příspěvky pro spolky
a sportovní organizace, s financemi na další
rozvoj osad či s přípravou nových projektových
dokumentací pro budoucí projekty (zejména
v oblasti komunikací, přechodů pro chodce,
parkovacích ploch a bytových domů). S ohle-
dem na realizaci úvodní etapy nového ZTV pro
výstavbu rodinných domů jsme v rozpočtu vy-
členili prostředky pro nákup pozemků tak, aby-
chom v budoucnu ve větší části lokality Jižní
Město mohli začít s prodejem zasíťovaných
parcel a pokračovat v dalších etapách.

Jak jsem již uvedl, největší letošní investič-
ní akcí bude právě výstavba nové komunika-
ce, která bude důležitá nejen pro nové ZTV.
Společně s chodníkem totiž propojí autobuso-
vé nádraží se sídlištěm ŽPSV.

Stavební činnost v našem městě a jeho oko-
lí však nebude řešena pouze prostřednictvím
rozpočtu města. Již v zimních měsících byly
zahájeny práce na rekonstrukci komunikací
u Veveří. Tyto práce realizuje v návaznosti na
komplexní pozemkové úpravy Pozemkový
úřad ČR a předmětné komunikace budou ná-
sledně převedeny do majetku Města Nové Hra-
dy. Věřím také, že se nám v průběhu roku
povede společně s Pozemkovým úřadem zajis-
tit finance i na další připravené úseky.

Na setkání starostů s vedením Jihočeského
kraje byla též oficiálně prezentována informa-
ce o tom, že se v našem „katastru“ plánují
3 důležité stavební aktivity týkající se rekon-
strukcí silnic. Již v dubnu (od 9. do 16. dubna)
budou za plné uzavírky rekonstruovány úseky
komunikace II/156 u Údolí (jedná se o velmi
rozbitý úsek v blízkosti sušky) a u Hlinova
(v „esíčkách“). Zároveň při této uzavírce do-
jde k vyřešení oprav, které byly předmětem
reklamace průtahu Údolí. Třetím úsekem je
průtah osadou Jakule, který by měl být řešen
v období konec dubna – polovina května. Sou-
částí této stavby bude i řešení odvodnění a vy-
budování obrub pro uvažovaný chodník.

Upřesňující informace k termínům staveb a
uzavírkám budeme zveřejňovat na úřední desce,
internetových stránkách i prostřednictvím NZ.
Speciální odkaz však má na svém webu i Jihoče-
ský kraj, který je investorem všech těchto akcí.
Velké investice do rekonstrukcí komunikací II. a
III. třídy (z rozpočtu kraje a různých dotač-
ních titulů) se však netýkají jen našeho města,
realizovat by se měly též úseky mezi osadou
Rejta a T. Sviny a mezi Jílovicemi, Olešnicí a
T. Sviny. Čeká nás proto nejen čilý stavební
ruch, ale též menší komplikace ve formě uza-
vírek a objížděk nebo menšího čekání v pří-
padě tzv. oprav za provozu. Určitě se však
shodneme na tom, že tyto rekonstrukce jsou
nutné a že přinesou větší komfort cestování.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

P O L I C I E
Č E S K É   R E P U B L I K Y

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Územní odbor České Budějovice
2. oddělení obecné kriminality
Služby kriminální policie a vyšetřování
Plavská 2, 371 05 České Budějovice

Žádost o podání výzvy do tisku
obce ke svědkům dopravní nehody

Najdou se svědci
tragické dopravní
nehody
Svědky tragické dopravní nehody,
která se stala v pondělí 26. ledna
2015 v době kolem 18.10 hod.
na silnici II. třídy č. 156 u obce
Svaryšov hledají policisté.

Došlo zde ke střetu osobního vozidla
s lesním kolovým traktorem a střetu osob-
ního vozidla s chodcem. Policejní komisař
Služby kriminální policie a vyšetřování
v Českých Budějovicích potřebuje svědec-
tví od všech, kteří se v pondělí dne 26. 01.
2015 v době od 17.45 hod. do 18.10 hod.
pohybovali či ve vozidlech projížděli po
silnici III. třídy od obce Olešnice k obci Žár
a po sil. II. třídy mezi obcí Žár a Nové Hra-
dy a potkali či míjeli mezi obcemi Olešnice
– Buková – Žár – Nové Hrady pohybující
se lesní kolový traktor LKT 80 – tzv.
Lakatoš.

Veškeré informace k pohybu uvedené-
ho lesního kolového traktoru napomohou
k objasnění příčin dopravní nehody, volejte
vyšetřujícímu komisaři por. Bc. Zdeňku
Krauskopfovi na tel. č. 974 226 603 nebo
na linku 158.

por. Bc. Zdeněk Krauskopf
komisař 2. OOK SKPV UO České Budějovice

tel.: 974 226 603

MAS podpoří přípravu projektů mezinárodní spolupráce
Místní akční skupina Sdružení Růže připra-

vuje témata možné mezinárodní spolupráce.
Snahou většiny místních akčních skupin, kte-
rých je v současné době v ČR více než 130, bude
získávat peníze do regionu z různých zdrojů.
Jednou z možností je čerpání z fondů zamě-
řených na mezinárodní spolupráci, výměnu
zkušeností a realizaci společných záměrů.
V současné době probíhají diskuse nad tématy,
partnery i nositeli možných projektů.

Máme nabídku na spolupráci od welšského
partnera, se kterým jsme již dva projekty reali-
zovaly. Organizace PLANED by ráda spolu-
pracovala v oblasti vzdělávání dětí (11 – 14),
na tématu místní potraviny, ochrana přírodní-
ho a kulturního dědictví (pod programem

ERASMUS+). Dalším tématem je výroba
energie z obnovitelných zdrojů a efektivní vy-
užití energie komunitním způsobem (tedy se
zapojením občanů a spolků). Pole pro spolu-
práci se zde nabízí i v oblasti podpory
podnikání a rozvoje dodavatelských řetězců.

Na společném setkání jihočeských a bavor-
ských MAS jsme navrhli 5 oblastí další možné
spolupráce:
¡ Cestovní ruch
¡ Celoživotní vzdělávání
¡ Kulturní dědictví movité i nemovité

(tradice), venkovská muzea, hudba
¡ Lokální produkty, místní značení
¡ Identita s regionem, budování regionální

image

Na dalším setkání v květnu proběhne burza
projektových záměrů, kde MAS budou hledat
vhodné partnery. Obracíme se tedy na obce,
spolky, neformální skupiny i aktivní jednotlivce,
pokud mají zájem o zprostředkování partnerství
s bavorskými partnery, či mají zajímavé nápady
na realizaci projektů v uvedených oblastech, aby
nás kontaktovali pro další jednání.

Rádi podpoříme dobré nápady, které po-
mohou rozvíjet náš region.

Podělte se se svými nápady! Kontaktujte
zaměstnance MAS!

Z. Guthová
(724 643 050, guthova@cb.gin.cz)

M. Chytrová
(608 608 334, chytrova.magda@gmail.com)



6 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ březen 2015

Informace
o spořitelně

Vážení spoluobčané,

jak jsme již informovali v Novohradském
zpravodaji, došlo ze strany České spořitelny a. s.
(ČS) k ukončení činnosti novohradské poboč-
ky. Město Nové Hrady bylo stejně jako občané
postaveno před hotovou věc a ani naše návrhy a
připomínky vedení České spořitelny a. s. neak-
ceptovalo.

Naší snahou bylo zajistit základní bankov-
ní služby jednáním s Českou spořitelnou (udr-
žení pobočky či zajištění alespoň částečné
náhrady formou mobilní pobočky), Česká
spořitelna a.s. však veškeré možnosti zavrhla
(e-mailem potvrzená informace od vedení ČS
ze dne 4. 2. 2015) s tím, že v našem městě bude
ponechán pouze bankomat, případně Česká
spořitelna a. s. nabízí „pomoc občanům a svým
klientům s řešením základních hotovostních a
bezhotovostních transakcí (jednorázové pře-
vody finančních prostředků ad.) za pomoci
bankomatu“.

Město Nové Hrady souběžně jednalo s dal-
šími bankovními domy, aby zajistilo pro obča-
ny možnost konzultací a variantního řešení
nastalé situace. Na základě těchto jednání do-
šlo k dohodě s dvěma bankovními domy,
Československou obchodní bankou a. s.
(ČSOB) a Komerční bankou a. s., které na-
bídnou našim občanům možnost konzultací
jednou týdně v našem městě v přízemí radni-

ce, Komerční banka navíc má zájem instalovat
vlastní bankomat.

Československá obchodní banka prostřed-
nictvím svých „odnoží“ ERA a Poštovní spo-
řitelna nabízí své služby v pobočkové síti
České pošty. Vedle možného řešení bankov-
ních služeb přímo na poště nabídne i ČSOB
možnost konzultací.

V průběhu ledna jsme také jednali přímo se
zástupci České pošty. Pan Ing. Ducho (mana-
žer obvodu České Budějovice) přijel osobně
rozptýlit obavy, které vznikaly na základě
fámy o tom, že má být omezován provoz no-
vohradské pobočky (či snad v některých ver-
zích dokonce rušena). Česká pošta navíc
přislíbila, že se pokusí upravit vlastní vnitřní
režim fungování pobočky tak, aby reagovala
na vyšší zatížení. Lidově řečeno, bude snaha,
aby bylo otevřeno co nejvíce přepážek a
nevznikaly dlouhé čekací fronty, které občané
kritizovali.

Vážení spoluobčané,

Město Nové Hrady nemůže zasahovat do
rozhodnutí soukromých společností, proto jsme
nijak nemohli „zabránit“ zrušení novohradské
pobočky České spořitelny. Abychom zajistili
alespoň částečnou kompenzaci možných kon-
zultací, zejména pro občany, pro které je složi-
té jezdit do Trhových Svinů či Českých
Budějovic, nabídli jsme ČSOB a KB možnost
využít jednu z kanceláří v přízemí radnice, kde
budou zástupci těchto bankovních domů při-
praveni poradit s řešením problémů a potřeb
občanů. Tato služba bude zahájena již v příš-
tím týdnu:

− ČSOB, a. s. (ERA, Poštovní spořitelna):
konzultace vždy v pondělí 9.00 – 17.00 hod.

− Komerční banka, a. s.: konzultace vždy
ve středu od 13.30 – 17.00 hod.

Vedle těchto bankovních domů mohou
s některými službami (či nabídkou finančních
produktů) pomoci i soukromé společnosti či
finanční poradci z našeho města či okolí. Vě-
řím proto, že touto cestou dojde alespoň k zá-
kladnímu zajištění potřeb občanů a udržení
služeb, které v minulosti v našem městě
poskytovala Česká spořitelna.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Novohradští hasiči
děkují…

Soutěžní sezona se blíží závratným
tempem a naše soutěžní družstva se už po-
maličku připravují na svůj první jarní tré-
nink. Navázat na úspěchy loňského roku
nám zcela jistě pomůže nová sada hadic
pro požární sport. Tuto sadu jsme získali
díky vstřícnosti společnosti ŽPSV a. s. vý-
robní podnik Nové Hrady. Tímto bychom
velice rádi poděkovali, jmenovitě panu
Martinu Říhovi, za jeho štědrou podporu
našemu sboru, které si nesmírně vážíme.

Nesmíme také zapomenout na poděko-
vání paní Zdeně Šáchové a paní Ivaně Ko-
šínové, které se úctyhodných pětadvacet
let staraly o kroniku našeho hasičského
spolku. Mimo důležitých událostí sboru,
které jsou doplněny nádhernými kresbami,
jsou zde informace a fotografie ze zásahů
výjezdové jednotky našeho města. Jelikož
je kronika nedílnou součástí sboru již
140 let, za zmapování novodobé historie
spolku jim tak patří veliké uznání. Kroniky
budou vystaveny v právě připravované
hasičské expozici v Novohradském muzeu.

www.sdhnovehrady.webnode.cz
Za SDH Nové Hrady M. Bandík

Masopustní veselí
Masopustní veselí začalo údolským masopustem, 7. února u starého pivovaru v Údolí. O tý-

den později, 14. února, se masopustní veselí rozléhalo v Nových Hradech a v Byňově a bylo za-
končeno v sobotu 21. února Nakolickým masopustem s jejich jedinečnou Šavlovou koledou.

I letošní rok Novými Hrady procházela Růžičková, Jalovcová a Slaměná koleda doprovázena
maskami a kapelami. Nechyběla tradiční taneční zábava, kde hrála skupina MIDI a Jižani. V ne-
děli se po setkání všech koled na náměstí konalo tradiční pohřbívání masopustu.

Za KIC Nové Hrady přeji příjemné MASOpůstní období Martina Toth Kolářová
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5. MASOPUSTNÍ VESELICE MŠ

Novohradská turistická společnost
se sídlem ve školní družině „U Klouzajícího sluníčka“ informuje:

Ve dnech 13., 24. a 26. února proběhly prv-
ní pěší (masopustní) turistické vycházky.
V pátek 13. (velmi pěkné datum pro jakékoliv
akceJ) po krásách novohradského náměstí a
zde sídlících firmách. V úterý 24. zamířily
naše unavené boty do Domu s pečovatelskou
službou a ve čtvrtek 26. byl cíl turistického vý-
letu poutní místo Dobrá Voda a místní domov
pro seniory.

V pátek vše proběhlo v souladu s povole-
ním uděleným panem starostou za účasti mno-
ha přihlížejících. Tímto děkujeme všem, kteří
nás přišli podpořit. I všem, kteří na naší již
15. dětskou masopustní koledu přispěli. Dou-
fáme, že se v příštím roce opět setkáme. Po
skončení oficiální procházky po náměstí jsme
se přesunuli do školní jídelny, kde pokračova-
la neoficiální část, a to volná zábava za dopro-
vodu Mladé kapely a občerstvení připravené
našimi hodnými p. kuchařkami. Děkujeme za
výborné pochoutky a krásnou výzdobu jídel-
ny. Také děkujeme panu J. Vochoskovi za
hudební doprovod při vystoupeních pro naše
seniory.
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Přebor škol 2015
Na konci ledna se každoročně v Českých Budějovicích koná Přebor škol Jihočeského kra-

je. Jedná se o šachovou soutěž čtyřčlenných družstev, která musí být složena ze žáků z jedné
školy v určených věkových kategoriích.

Do sálu Gerbery si přijelo poměřit šachové umění v kategorii A (1. – 5. ročník ZŠ) celkem
třináct škol. Z Novohradských hor letos poprvé vyjela dvě družstva – ZŠ a MŠ Horní Stropni-
ce a ZŠ Nové Hrady.

Uvedený přebor měl tak pro nás ještě další zajímavý náboj – šachový souboj dvou soused-
ních škol, které ale v šachové oblasti velmi úzce spolupracují. Výuku šachu v obou školách
totiž zastřešuje Šachový oddíl TJ Hraničář Horní Stropnice (více na http://sohranicar.cz/).

Na konci šachového turnaje, který probíhal svižně a bez problémů, jsme byli velmi spoko-
jeni – viz následující tabulka.

I vzájemný sportovní souboj obou škol dopadl podle předpokladů. Zvítězila v něm strop-
nická škola. Odstup novohradské školy vzhledem ke skutečnosti, že jsme s výukou šachů za-
čali v říjnu 2014, je přijatelný. A za rok uvidíme.
Ještě je nutné uvést složení družstev:
ZŠ a MŠ Horní Stropnice – Lucie Rolinková, Matěj Červ, Patrik Mikl, Adéla Rolinková,
trenéři – Dominik a František Rolinkovi
ZŠ Nové Hrady – Tadeáš Janeček, Jan Pávek, Marek Rolínek, Petr Vochoska,
trenér – Mgr. Vilibald Rolínek

Konečné pořadí po 7 kolech v kategorii 1. – 5. třída

Pořadí Družstvo Partie + = - Body

1 ZŠ J. K. Tyla Písek 7 7 0 0 27.5

2 CZŠ Rudolfovská ČB 7 6 0 1 21.0

3 Orbis Pictus Tábor 7 4 1 2 18.0

4 ZŠ a MŠ Horní Stropnice 7 4 1 2 17.0

5 ZŠ a MŠ Borek 7 2 1 4 14.5

6 ZŠ Nové Hrady 7 3 1 3 14.0

7 ZŠ Máj II ČB 7 2 1 4 13.0

8 ZŠ a MŠ Kubatova ČB 7 3 1 3 12.5

9 ZŠ TGM Blatná 7 3 0 4 12.0

10 ZŠ Matice školské ČB 7 0 3 4 12.0

11 ZŠ a MŠ Katovice 7 1 1 5 10.0

12 1. ZŠ Bechyně 7 1 1 5 10.0

13 ZŠ Lipno nad Vltavou 7 0 1 6 7.5

„Už pátý ročník
soutěže“

Pátý ročník soutěže „Zvonek z Novohrad-
ských hor“ v oboru recitace, který proběhl
11. února 2015 v Kulturně-spolkovém domě,
je za námi a stále ještě platí, že děti rády před-
nášejí. Za 1. stupeň naší školy se na recitátor-
ském pódiu setkalo téměř 30 žáků. Mladé
recitátory si přišli také poslechnout rodiče
a prarodiče a uznali, že všechny děti recitovaly
s chutí a radostí.

Opět jsme se přesvědčili, že nejlepší zába-
va je ta, kterou si děti udělají samy.

0. kategorie Třída

1. místo Tereza  Csefalvay 1.A

Tereza  Křížová 1.A

2. místo Kateřina  Jelínková 1.A

3. místo Viktorie  Jansová 1.A

1. kategorie

1. místo Veronika  Jelínková 2.A

2. místo Tadeáš  Brousek 2.A

3. místo Klára Soukupová 3.A

Madlen Charvátová 2.A

2. kategorie

1. místo Marek  Rolínek 5.B

2. místo Matěj  Kučera 5.B

3. místo Barbora  Švarcová 4.B

Všem vítězům  přejeme  mnoho  štěstí
do  dalších  kol!!! Mgr. Jana Tomášková
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Dne 7. 2. 2015 proběhl 12. Zámecký ples
V sobotu sedmého únorového dne se slavnostně otevřel novohradský

zámek připraven k přátelskému přijetí hostů z řad akademie a univerzity,
ale též milých hostů obyvatel Novohradska a vzdálenějších měst, kteří
se přišli pobavit a užít příjemného večera v prostředí zámeckých sálů.

Ples zahájil Jihočeský universitní orchestr v čele s dirigentem panem
Janem Meislem. Ve 30-ti členném složení nám orchestr zahrál mimo
jiné i filmovou hudbu, která zazněla i na filmovém festivalu Černá věž
v ArtIgy na benefičním koncertu filmové hudby. Orchestr hrál fantastic-
ky a do prostor zámku byl přímo stvořen k poslechu i tanci.

V letošním roce jsme se chtěli především zaměřit na čas návštěvníků
a příliš do něj nezasahovat zdlouhavým vyhlašováním tomboly, proto
jsme věcné dárky od našich sponzorů připravili do deseti dárkových ba-
líčků, které vyhráli hosté, jenž správně odpověděli na 5 připravených
otázek z oblasti historie Novohradska.

Ráda bych touto cestou také poděkovala sponzorům, mezi něž patří Budvar, Cukrárna Kou-
sek, Rybářství Nové Hrady a Autoservis v Nových Hradech. Po slavnostním předání věcných
cen od sponzorů jsme na pódiu přivítali swingovou kapelu Agria. Kapela hrála velmi pěkně, do-
minantním zvukem byly saxofony, které umocňovaly eleganci a vznešenost zámku. Na tuto
hudbu bylo již nutné ovládat alespoň základy tanečních technik, což mne vede k myšlence v No-
vých Hradech zahájit večerní taneční kurzy pro dospělé, do kterých se zapíši také.

Ples nám letos fotil profesionální fotograf a pedagog ze SUPŠ sv. Anežky České v Českém
Krumlově, pan Jan Mahr. Z této školy pro nás také nadaní studenti připravili grafické návrhy
vstupenek a plakátu na 12. Zámecký ples.

Nápoje a občerstvení zajistil catering pana Miroslava Duška. Ke kladnému hodnocení přidá-
vám například konfitovanou kachnu na asijský styl, rajčatovou bruchetu s limetkou a marinova-
ným kuřetem a vítěze dezertů, kterým se stal floridský limetkový Key Lime Pie.

Letošní ples skončil v ranních hodinách s mnoha nápady, které Vás návštěvníky nadcházejí-
cího 14. ročníku plesu jistě potěší.

Závěrem mi dovolte, abych Vás pozvala na zámek ještě jednou v letošním roce, a to
8. 8. 2015, kdy se hlavní dveře zámku otevřou veřejnosti se zámeckými slavnostmi.

Děkuji všem za účast, příjemnou zábavu a společnost a na dalších setkáních s Vámi na shle-
danou. Lenka Babická Říhová, Konferenční centrum N. Hrady

Srdečně Vás zveme
na tradiční příjemné posezení

u příležitosti

MEZINÁRODNÍHO
DNE ŽEN

v neděli 8. března 2015
od 14.00 hodin

do sálu v Kulturně-spolkovém
domě N. Hrady

Hudba, občerstvení
a kulturní program zajištěn

Zvou pořadatelé

Předprodej vstupenek
na akce KIC Nové Hrady
zahájen od  9. 3. 2015

¡ Ringova škola
života a sexu
Účinkují: František Ringo Čech,
Sandra Pogodová a Mojmír Maděrič
14. 5. 2015, od 19.00 hod.,
Kinosál Český dům N. Hrady
(pořad není vhodný pro mladistvé
a nezletilé)
Vstupenky 240 Kč (na místě 270 Kč)

¡ Taneční soutěž
Novohradská číše 2015
8. 3. 2015, denní část a galavečer,
Hotel Máj Nové Hrady
Vstupenky 70 Kč denní část

150 Kč galavečer

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

Srdečně Vás zveme na

POSTNÍ POUŤ
u P. Marie Těšitelky na Dobrou Vodu u N. Hradů
S možností přijetí svátosti pomazání nemocných

V sobotu 21. března 2015
od 9.45 hod. KŘÍŽOVÁ CESTA

možnost přistoupit ke sv. zpovědi

V 10.30 hod. koncelebrovaná mše svatá
s udělováním svátosti pomazání nemocných

Svátost pomazání nemocných může přijmout: pokřtěný katolík, který je vážně
tělesně nebo duševně nemocný a který vykonal sv. zpověď

Při příležitosti Jubilejního Mariánského roku v kostele Nanebevzetí P. Marie
Těšitelky na Dobré Vodě u N. Hradů, může každý věřící, který sem vykoná pouť

a splní obvyklé podmínky, získat plnomocné odpustky pro sebe
nebo pro duše v očistci.

Doprava autobusy z T. Svinů, Borovan, Olešnice, N. Hradů a z Třeboně zajištěna.
Odjezdy budou zveřejněny. Do kostela není bezbariérový přístup, budou zde však

dobrovolníci, kteří vypomohou nemocného vynést do kostela.

Kontakt: 607 565 087
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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:
¡ 4. 3. – Dalskabáty, hříšná ves – Malé divadlo, ČB
¡ 7. 3. – O jednom malém ježkovi – Malé divadlo, ČB
¡ 8. 3. – Cirkus – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 14. 3. – Etiketa pro sígry – Malé divadlo, ČB
¡ 15. 3. – Jak si pan Pinajs kupoval od kocoura sádlo – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 21. 3. – Perníková chaloupka – Malé divadlo, ČB
¡ 27. 3. – Filmmakeři – Malé divadlo, ČB
¡ 15. 3. – Sněhová královna – Divadlo U Kapličky, ČB

Divadelní představení:
¡ 3. 3. – Blackout – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 3. 3. – A do pyžam – Hluboká n. Vlt.
¡ 4. a 30. 3. – Job Interviews – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 4. a 11. 3. – Vítání se svobodou (I. a II. premiéra) – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 5. 3. – Divotvorný hrnec – DK Metropol, ČB
¡ 6., 12., 14. a 20. 3. – Zavolejte Jeevese – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 6., 7., 20. a 21. 3. – Jistě, pane premiére! – Hluboká n. Vlt.
¡ 9. a 31. 3. – Louis a Louisa – Malé divadlo, ČB
¡ 10. 3. – Yerma – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 11. 3. – Jihočeská Thálie – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 13. a 28. 3. – Osamělé večery Dory N. – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 16. 3. – Eva tropí hlouposti (Divadlo Na Fidlovačce) – DK Metropol, ČB
¡ 17. - 24. 3. – S tvojí dcerou ne! – Hluboká n. Vlt.
¡ 18. 3. – Škola základ života – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 19. 3. – Je úchvatná! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 19. 3. – Listování: Stopařův průvodce po galaxii – Malé divadlo, ČB
¡ 21. 3. – Dokonalá svatba – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 21. 3. – Perfect days – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 24. 3. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 25. 3. – Jo není to jednoduché – Divadlo U Kapličky, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady:
¡ 4. 3. – Mandrage – Café Klub Slavie, ČB
¡ 4. 3. – JF: Klasikové 20. století – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 5. 3. – JF a studenti Brucknerovy univerzity Linec

– Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 12. 3. – JF: Cikánská fantazie – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 13. 3. – Harlej a Jaksi Taksi – KD Cihelna, Vimperk
¡ 14. 3. – Mňága a Žďorp: Made in China Tour – Café Klub Slavie, ČB
¡ 18. a 19. 3. – JF: Karel Dohnal - klarinet – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 19. 3. – Třeboňská nokturna: 6. Abonentní koncert – Divadlo J. K. Tyla, Třeboň
¡ 24. 3. – Chinaski Tour „Rockfield“ 2015 – DK Metropol, ČB
¡ 24. 3. – JF: Petr Jiříkovský - klavír – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 25. 3. – JF: Hudební ZOO – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 26. 3. – Horkýže Slíže – Café Klub Slavie, ČB
¡ 29. 3. – Requiem (W. A. Mozart) – operní soubor Jihočeského divadla

– Katedrála sv. Mikuláše, ČB
¡ 29. 3. – Veselá trojka Pavla Kršky – Klášter Borovany
¡ 30. 3. – JF: Koncert talentů – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 31. 3. – JF: Talichovo kvarteto – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 2. 4. – Hop Trop - 35 let – DK Metropol, ČB
¡ 3. 4. – JF: Velikonoční koncert – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 10. 4. – Wohnout – Café Klub Slavie, ČB
¡ 13. 4. – Spirituál kvintet – Kostel sv. Vojtěcha (Čtyři dvory), ČB
¡ 15. 4. – JF: Martin Týml – housle – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 23. 4. – Ondřej Brzobohatý: Identity Tour – DK Metropol, ČB

Přednášky, jiné pořady:
¡ 12. 3. – 43. Vycházka za historií 120 let akciového pivovaru Budvar, ČB
¡ 19. 3. – 44. Vycházka za historií 230 let piaristické vzdělanosti ve městě

Č. Budějovice, ČB
¡ 29. 3. – 45. Zájezd za historií Nových Hradů a působení rodu Buquoyů,

ČB/Nové Hrady
¡ 9. 4. – 46. Vycházka za historií a architekturou Havlíčkovy kolonie, ČB

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

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem

Kulturní a informační centrum
Nové Hrady

a
Miroslav Konrád

Vás zvou na výstavu obrazů

„Spirály návratů“
Vernisáž se uskuteční

v sobotu 21. 3. 2015
od 14.00 hod. v Koželužně

Výstava bude otevřena:
po, st 13-17 hod., čt 10-13 hod.,

so 10-17 hod.,
jiný čas lze dohodnout předem na

tel. čísle 386 362 195, 602 150 208,
K. Jarolímková,

Kulturní a informační centrum
Nové Hrady, www.kicnovehrady.cz

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
¡ 28. 3. 2015 od 14 do 17 hodin

Do aktivit se můžete zapojit během celého roku nebo docházet pravi-
delně. Přijďte se seznámit s formou práce otevřených skupin s připra-
veným výtvarným programem a v pěkném a inspirativním prostředí.

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

O autorovi:
Miroslav Konrád se narodil 17. 6. 1945 v Českých Budějovicích, stu-
dia: 1970–1976 Akademie výtvarných umění v Praze, speciální škola
figurální a krajinářské malby prof. Jana Smetany. Miroslav Konrád
pracuje v oblasti malby, artprotisu a akvarelu, vystavoval ve Švýcar-
sku, Německu, ve Francii, v Kanadě, v Itálii, v Rakousku, v Polsku,
v Chorvatsku. V roce 2000 obdržel Miroslav Konrád cenu Salvátora
Dali (Salvator Dali International).

Má mytologie
Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,
je mi ctí, přivítat Vás v kruhu mých představ a barevné fantazie, s nimiž mi bylo dáno žít již od
dětství. Zdá se mi, že ona tajemná komunikace mezi generacemi dávno vyhynulými - námi - a ge-
neracemi budoucími probíhá v čase a prostoru, vymezeném našimi těly, gesty a linkami zazna-
menanými v obrazech, které před sebou vidíte. Jedna linie vymezuje dva prostory, dvě rozdílné
existence, stejně jako v sedlinách času zkameněly na dně moře biologické, kulturní i technické
dějiny této planety i lidstva. M. Konrád (www.konrad.artgalerie.cz)
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Nová zpráva z Nazaretu:

DÁREČKY ZAKOUPENÉ U NÁS,
VÁM I KRÁSNĚ ZABALÍME

Od února zavádíme novou  službu pro zákazníky, balení dárečků,
které byly zakoupeny u nás.

U větších zakázek bude lépe, když se objednáte předem
e-mail nazaretdilna2@centrum.cz nebo telefonicky 380 123 602

Cena balného od 20 -120 Kč, dle použitého materiálu

Okénko do knihovny
Legenda H+Z – Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund
Výběr toho nejlepšího z cest Hanzelky a Zikmunda po více než pade-
sáti letech upravil Miroslav Zikmund. Kniha je doplněna množstvím
zajímavého materiálu. Speciální vložená obálka tvoří originální přílo-
hu, která obsahuje dosud nezveřejněné dobové dokumenty.

Se Sněhurkou kolem světa – Miroslav Račan
Velmi zajímavý cestopis z plaveb na plachetnici. Autor si svou
Snowwhite (Sněhurku) sám postavil a poté se vydal na plavbu ko-
lem Evropy. Nebyla to jen “plavba”, Miroslav si kladl za cíl se svou
přítelkyní Zdenkou navštívit a seznámit se s každou zemí po své
cestě. Podařilo se mu navštívit všechny státy, nicméně zvláště ve
východních státech to nebylo až tak lehké. Jediný stát, kde se mu ne-
podařilo zakotvit a celně se odbavit, bylo Rusko.

Zabíjení po česku – David Vondráček, Josef Mlejnek
Strhující dokument o excesech, kterých se dopouštěly tzv. Rudé gar-
dy při nezákonných pogromech vyhánění Němců po osvobození
v roce 1945. Kniha je literárním ekvivalentem stejnojmenného tele-
vizního dokumentu uváděného v České televizi.

Informace z knihovny
Během minulého měsíce probíhala v městské knihovně po dobu

tří týdnů revize knižního fondu a já děkuji svým čtenářům, že se zá-
sobili knihami předem a tuto dobu přečkali. Od začátku března bude
knihovna již zase fungovat, takže opět všichni přijďte (hlavně ne
všichni najednou!), jste očekáváni.

Březen je měsícem knihy, takže knihovna zase, více než jindy, ožívá
dětmi ze školky a z nižších ročníků základní školy. Třeťáci s Mgr. J. To-
máškovou stihli knihovnu navštívit ještě před začátkem revize, pro-
hlédli si knížky, předvedli, jak umí číst, recitovat a zpívat a slíbili, že
zase přijdou. Očekáváme školkové třídy – již se objednávaly.

Jako každoročně je naše knihovna zapojena do výtvarné soutěže
Lesy a příroda kolem nás, své práce na výstavu a do soutěže již do-
dala mateřská škola, na práce školáků zatím čekáme.

Krásný měsíc knihy přeje D. Císařová, knihovnice

dceřiná společnost 100% vlastněná Českou spořitelnou
nabízí služby občanům města Nové Hrady

Naším cílem je poskytnout klientům pomoc se širokou
paletou produktů a služeb finanční skupiny

České spořitelny a skupiny Viena Insurance Group
v oblastech:

ÚČTY, BYDLENÍ, SPOŘENÍ A PENZE,
INVESTOVÁNÍ, ÚVĚRY, POJIŠTĚNÍ,

ÚSPORA ENERGIÍ

Rada, kdekoliv potřebujete
Svým klientům poskytujeme profesionální finanční

poradenství mimo pobočkovou síť České spořitelny
a věnujeme se jim v místě a čase, které si určí sami.

V současné době probíhají intenzivní jednání s cílem otevřít
kancelář „ČS do domu“ přímo v Nových Hradech.

Více informací Vám poskytneme v naší regionální
pobočce v Českých Budějovicích,

na adrese České Budějovice, Lidická 78, tel. 777 610 287
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Titul Mistra České republiky v karate do Nových Hradů
Tomáš Hermann zvítězil v disciplíně kumite muži +84 kg

V sobotu 31. ledna se utkali špičky českého karate na Mistrovství
ČR v Příbrami. Sportovní hala Příbrami hostila reprezentační výběry ze
všech krajů naší země, které se nominovaly jako vítězové z kvalifikač-
ních soutěží Českého svazu karate nebo vítězové z Krajských přeborů.
Z Jihočeského svazu karate se nominovali také závodníci z oddílu TJ
karate Nové Hrady. Petr Zachař soutěžil v kategorii muži v disciplíně
kata – souborná cvičení, povinné sestavy úderů, kopů, seků a krytů
v předepsaných postojích, kde je posuzováno nasazení, správné pro-
vedení jednotlivých cviků a přesné načasování pohybu závodníka.
V základním kole Petr podlehl členovi reprezentačního týmu ČR Pil-
manovi. Další disciplínou, ve které jsme měli naše závodníky byla dis-
ciplina kata týmů, kdy tříčlenná družstva cvičí synchronizovanou
sestavu, kde se hodnotí shoda všech členů týmu, přesnost technik a dále
pak se hodnotí bunkai – praktické předvedení technik v kata. Novo-
hradský tým ve složení Jaromír Švenda, Petr Zachař a Václav Plecer
(z TW Borovany) po precizně zacvičené sestavě získal na soutěži bron-
zovou medaili.

V odpoledních hodinách se soutěžilo ve sportovním zápase dvojic
„kumite“ V této kontaktní kategorii jsme měli pouze jednoho závodní-
ka, který se nominoval do dvou kategorií. Osmnáctiletý Tomáš Hermann
nastupoval do bojů v kategorii muži nad 84 kg. V prvním zápase dokázal
Tomáš porazit protivníka Tesaře z Karate Lion Pardubice hladce 5:0.

Ve druhém kole se náš borec střetl s bruntálským závodníkem Vaverkou,
kterého dokázal porazit 4:0. Do finále nastupoval Tomáš proti několi-
kanásobnému Mistrovi ČR Reichovi z SK Kesl Ryu Praha. Hned od za-
čátku rozhodujícího souboje se ujal náš závodník iniciativy a tu již
neztratil až do konce finálového utkání, kdy zvítězil 7:6 a získal poprvé
titul Mistra České republiky v karate v kumite muži +84 kg. Je to veliký
úspěch pro jihočeské karate.

V kategorii U21 muži do 21 let se Tomáš utkal v základní části
s Fronkem z SK Jiskra Domažlice, kterého porazil bez větších problé-
mů 6:0. Do finále na stupoval novohradský závodník proti Kibrikovi
z TJ karate České Budějovice. Finálový zápas byl pro našeho borce již
pátým v řadě a byla na něm znát únava, přesto byl souboj vyrovnaný a
Tomáš nakonec prohrál těsně 2:1 a tak přidal další, tentokrát stříbrnou
medaili z tohoto šampionátu.

Naši závodníci vzorně reprezentovali město Nové Hrady a Jihoče-
ský kraj, nasbírali mnoho důležitých zkušeností a mohli se zde srovná-
vat s českou karatistickou špičkou. Chtěl bych poděkovat soutěžícím za
podané výkony, trenérům za svědomitou přípravu, především pak Mi-
roslavu Hýskovi, který trénuje Tomáše Hermanna ve sportovní třídě na
Gymnáziu Česká v Českých Budějovicích.

Martin Hermann, TJ Karate Nové Hrady

Tomáš v souboji zasahuje protivníka na horní pásmo
Z leva Petr Zachař, Jaromír Švenda, Tomáš Hermann a Václav Pletzer na MČR v karate
v Příbrami

Informační centrum Nové Hrady informuje
Ve dnech 19. – 22. února 2015 se na pražském holešovickém výstavišti konal další veletrh

cestovního ruchu, a to Holiday World 2015. Osobně jsem se tohoto veletrhu zúčastnila již po tře-
tí a opět v rámci propagace celého Jihočeského kraje. Expozice kraje byla stejně jako v Brně (le-
den 2015) „husitská“ a s kolegyní Šárkou Floderovou ze „svinenského íčka“ jsme prezentovali
Novohradsko, Trhovosvinensko a Borovansko.

Dále bych chtěla informovat návštěvníky Terčina údolí, že z důvodu odbahnění a čištění ná-
honu k vodopádu je přibližně do konce března vodopád mimo provoz.

Za novohradské íčko Jitka Duspivová



14 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ březen 2015

NOVOHRADSKÝ ZPRAVODAJ JAKO MĚSÍČNÍK VYDÁVÁ MĚSTO NOVÉ HRADY
Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. Č. MK ČR E 10892. Adresa redakce: 373 33 Nové Hrady, nám. Republiky 46,
tel-fax-zázn: 386 362 117, 386 362 195, e-mail: zpravodaj@novehrady.cz. Členové redakce: Květa Jarolímková, Jitka Duspivová,
Drahomíra Císařová. Sazba a tisk: JAVA Třeboň. Vychází také na internetu, www.novehrady.cz a www.kicnovehrady.cz. Uveřejněné
příspěvky nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce nebo MěÚ. Uzávěrka příštího čísla je 19.3.2015, vyjde 3.4.2015. Náklad 500 ks.

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

řádková inzerce

Prodám byt 3+1 v Českých Budějovicích.
Byt je po rekonstrukci, nachází se blízko centra u řeky a je zděný.
Možná výměna s bytem v Nových Hradech. Tel.: 604 368 012

Zahrady Oupic
kompletní realizace zahrad

a mnoho dalších činností v zahradnických pracích
(kvalita a dobrá cena)

Tel.: 604 231 577
www.zahrady-zpo.cz nebo www.zahradyoupic.cz


